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II. Tör vé nyek

2009. évi X. 
törvény

az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl

a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri
közlekedésrõl  szóló megállapodás

és az azt módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az 
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl
a Kí nai Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti, a ten ge ri köz -
le ke dés rõl  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la -
po dás) és az azt mó do sí tó jegy zõ könyv (a továb biak ban:
Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást és a Jegy zõ -
köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

3.  § A Meg ál la po dás és a Jegy zõ könyv hi te les ma gyar
nyel vû szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Megállapodás
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,

másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya között
a tengeri szállításról

A BELGA KIRÁLYSÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYE -

SÜLT KIRÁLYSÁGA,

mint az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ré szes
fe lei (a továb biak ban: „a Kö zös ség tag ál la mai”), és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
a továb biak ban „Kö zös ség”,
egy rész rõl, és

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,
a továb biak ban „Kína”,
más rész rõl,

FIGYELEMBE VÉVE az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség 
és a Kí nai Nép köz tár sa ság kö zött 1985 má ju sá ban meg kö -
tött ke res ke del mi és gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást,

FIGYELEMBE VÉVE a Kö zös ség és tag ál la mai, va la -
mint Kína kö zött a ten ge ri szál lí tás te rü le tén meg lé võ kap -
cso la tok fon tos sá gát,

HITET TÉVE AMELLETT, hogy a Fe lek kö zött a nem -
zet kö zi ten ge ri szál lí tás te rén való együtt mû kö dés elõ nyös
a Kína, va la mint a Kö zös ség és tag ál la mai kö zöt ti ke res ke -
del mi és gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se szem pont já ból,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a nem zet kö zi ten ge ri szál -
lí tás te rü le tén az egyen lõ ség és a köl csö nös elõny elve
alap ján to vább erõ sít sék és egy sé ge sít sék a kap cso la to kat,

FELISMERVE a ten ge ri szál lí tá si szol gál ta tá sok fon -
tos sá gát és tö re ked ve a szál lí tá si lánc ha té kony sá gá nak nö -
ve lé se ér de ké ben a ten ge ri sza kaszt tar tal ma zó kom bi nált
szál lí tás to váb bi ösz tön zé sé re,

FELISMERVE a ru gal mas és pi ac ori en tált meg kö ze lí -
tés to vább fej lesz té sé nek fon tos sá gát, va la mint mind két fél 
gaz da sá gi sze rep lõi szá má ra a sa ját nem zet kö zi te her szál -
lí tá si szol gál ta tá sa ik el len õr zé sé bõl és mû köd te té sé bõl
szár ma zó elõ nyö ket a ha té kony nem zet kö zi ten ge ri szál lí -
tá si rend szer össze füg gé sé ben,

FIGYELEMBE VÉVE a Kö zös ség tag ál la mai és Kína
kö zött meg lé võ két ol da lú ten ge ri meg ál la po dá so kat,

TÁMOGATVA a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet ke re té -
ben a ten ge ri szál lí tá si szol gál ta tá sok kal kap cso la to san
zaj ló több ol da lú tár gya lá so kat,

ÚGY HATÁROZTAK, hogy meg kö tik ezt a meg ál la -
po dást, és e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

A BELGA KIRÁLYSÁG:
Isa bel le DURANT
mi nisz ter el nök-he lyet test és mo bi li tá si és szál lí tá si mi -

nisz tert,

A DÁN KIRÁLYSÁG:
Bendt BENDTSEN
gaz da sá gi, ke res ke del mi és ipa ri mi nisz tert,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁR -
SASÁG:

Manf red STOLPE
köz le ke dé si, épí tés- és la kás ügyi szö vet sé gi mi nisz tert,
Wil helm SCHÖNFELDER
nagy kö ve tet, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság

ál lan dó kép vi se lõ jét,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG:
Ge or gi os ANOMERITIS
ke res ke del mi flot tá kért fe le lõs mi nisz tert,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG:
Fran cis co ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
fej lesz té si mi nisz tert,

2009/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7669



A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG:
Pi er re SELLAL
nagy kö ve tet, a Fran cia Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ -

jét,

ÍRORSZÁG:
Pe ter GUN NING-ot,
Ír or szág he lyet tes ál lan dó kép vi se lõ jét,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG:
Pi et ro LUNARDI
inf ra struk tú rá ért és köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz tert,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG:
Hen ri GRETHEN
gaz da sá gi mi nisz tert, köz le ke dé si mi nisz tert,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG:
Ro elf Hend rik de BOER
köz le ke dé si, hír köz lé si és köz mû ve kért fe le lõs mi nisz -

tert,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG:
Mat hi as REICHHOLD
szö vet sé gi köz le ke dé si, in no vá ci ós és tech no ló gia ügyi

mi nisz tert,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG:
Luís Fran cis co VALENTE DE OLIVEIRA
köz mû ve kért fe le lõs, köz le ke dé si és la kás ügyi mi nisz -

tert,

A FINN KÖZTÁRSASÁG:
Kim mo SASI
köz le ke dé si és hír köz lé si mi nisz tert,

A SVÉD KIRÁLYSÁG:
Ul ri ca MESSING
hír köz lé si mi nisz tert,

NAGY BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA:

Da vid JAMIESON
köz le ke dé sért fe le lõs par la men ti ál lam tit kárt,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG:
Bendt BENDT SEN-t,
a Dán Ki rály ság gaz da sá gi, ke res ke del mi és ipa ri mi -

nisz te rét,
az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak hi va tal ve ze tõ jét,
Lo y o la de PA LA CIO-t,
az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá gá nak al el nö két,

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA:
Chun xi an ZHANG-t,
a Kí nai Nép köz tár sa ság hír köz lé si mi nisz te rét,
AKIK ki cse rél ve jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma -

zá sa i kat,
A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E meg ál la po dás cél ja a Fe lek gaz da sá gi sze rep lõi ér de -
ké ben azon fel té te lek ja ví tá sa, ame lyek mel lett a Kína felé
és fe lõl, a Kö zös ség felé és fe lõl, va la mint egy rész rõl a Kö -
zös ség, il let ve Kína felé és fe lõl, más rész rõl har ma dik or -
szá gok felé és fe lõl irá nyu ló ten ge ri te her szál lí tá si mû ve le -
te ket vég re hajt ják. A meg ál la po dás alap ja a ten ge ri szál lí -
tá si szol gál ta tá sok sza bad nyúj tá sá nak elve, a ra ko má -
nyok hoz és a har ma dik or szá gok ki kö tõi kö zöt ti áru fu va -
ro zás hoz való sza bad hoz zá fé rés nek az elve, va la mint a
ke res ke del mi je len lét tel kap cso la to san a ki kö tõk höz és a
ki egé szí tõ szol gál ta tá sok hoz való kor lát lan hoz zá fé rés, il -
let ve azok igény be vé te le ese tén a ha zai vál la la to ké val
meg egye zõ bá nás mód elve. A meg ál la po dás ha tá lya alá
tar to zik a ház tól há zig tör té nõ szol gál ta tá sok min den vo -
nat ko zá sa.

2. cikk

Hatály

(1) E meg ál la po dás Kí ná nak és a Kö zös ség tag ál la ma i -
nak a ki kö tõi kö zöt ti nem zet kö zi ten ge ri te her szál lí tás ra és 
lo gisz ti kai szol gál ta tá sok ra – be le ért ve a ten ge ri sza kaszt
tar tal ma zó kom bi nált mû ve le te ket –, va la mint a Kö zös ség
tag ál la ma i nak a ki kö tõi kö zöt ti nem zet kö zi ten ge ri te her -
szál lí tás ra vo nat ko zik. A meg ál la po dás vo nat ko zik a har -
ma dik or szá gok ki kö tõi kö zöt ti áru fu va ro zás ra, il let ve
olyan be ren de zé sek – pél dá ul üres kon té ne rek – moz ga tá -
sá ra Kína ki kö tõi vagy a Kö zös ség va la mely tag ál la má nak
a ki kö tõi kö zött, ame lye ket nem fi ze tés el le né ben szál lí ta -
nak.

Amennyi ben az egyik Fél ha jói a má sik Fél egyik ki kö -
tõ jé bõl egy má sik ba, il let ve a Kö zös ség va la mely tag ál la -
má nak egyik ki kö tõ jé bõl egy má sik ba ha józ nak kül föld re
szánt ra ko mány be ra ko dá sa vagy kül föld rõl ér ke zõ ra ko -
mány ki ra ko dá sa cél já ból, azt a nem zet kö zi ten ge ri szál lí -
tás ré szé nek kell te kin te ni.

E meg ál la po dás nem vo nat ko zik a Kína ki kö tõi kö zöt ti,
il let ve a Kö zös ség bár mely tag ál la má nak ki kö tõi kö zöt ti
bel föl di szál lí tás ra.

(2) E meg ál la po dás nem érin ti a Kína és a Kö zös ség tag -
ál la mai kö zött meg kö tött olyan két ol da lú ten ge ri meg ál la -
po dá sok al kal ma zá sát, ame lyek kí vül es nek ezen meg ál la -
po dás ha tá lyán.

(3) E meg ál la po dás nem érin ti har ma dik Fe lek ha jó i nak
a te her- és utas szál lí tá si te vé keny sé gek foly ta tá sá hoz való
jo gát a Fe lek ki kö tõi, il let ve va la me lyik Fél és egy har ma -
dik Fél ki kö tõi kö zött.
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3. cikk

Fogalommeghatározások

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:

a) ,,nem zet kö zi ten ge ri te her szál lí tás és lo gisz ti kai
szol gál ta tá sok”: nem zet kö zi ten ge ri te her szál lí tá si szol -
gál ta tá sok nyúj tá sa, és az eh hez kap cso ló dó áru ke ze lé si,
tá ro lá si és rak tá ro zá si szol gál ta tá sok, vám ke ze lé si szol gál -
ta tá sok, kon té ner ál lo más és le ra kat szol gál ta tá sok a ki kö tõ 
te rü le tén és a szá raz föl dön egy aránt, ke res ke del mi ha jó zá -
si kép vi se le tek és szál lít má nyo zá si szol gál ta tá sok;

b) ,,kom bi nált szál lí tá si mû ve le tek”: több – köz tük ten -
ge ri – szál lí tá si mód igény be vé te lé vel tör té nõ áru szál lí tás,
ame lyet egyet len ok mány kí sér;

c) ,,ke res ke del mi ha jó zá si kép vi se le tek”: olyan te vé -
keny sé ge ket je lent, ame lyek so rán az ügy nök az adott
föld raj zi te rü le ten egy vagy több ha jó já rat, vagy ha jó zá si
tár sa ság üz le ti ér de ke it kép vi se li az aláb bi cé lok ból:

– a ten ge ri szál lí tás és a kap cso ló dó szol gál ta tá sok for -
ga lom ba ho za ta la és ér té ke sí té se az ár aján lat meg adá sá tól
a szám lá zá sig, a tár sa sá gok ne vé ben ha jó rak jegy ki bo csá -
tá sa, szer zõ dés kö té se a szük sé ges kap cso ló dó szol gál ta tá -
sok ról, ok má nyok el ké szí té se, üz le ti in for má ci ók ren del -
ke zés re bo csá tá sa,

– el já rás a tár sa sá gok ne vé ben, a hajó ki kö té sé nek
meg szer ve zé se vagy szük ség ese tén a ra ko má nyok át vé te -
le;

d) ,,szál lít má nyo zá si szol gál ta tá sok”: olyan te vé keny -
ség, amely nek so rán a szol gál ta tó a fu va roz ta tó ne vé ben
meg szer ve zi és fel ügye li a szál lít mányt, szer zõ dést köt a
kap cso ló dó szol gál ta tá sok ról, el ké szí ti az ok má nyo kat és
meg ad ja a szük sé ges üz le ti in for má ci ó kat;

e) ,,ha jó zá si tár sa ság” olyan tár sa ság, amely meg fe lel
az aláb bi fel té te lek nek:

(i) Kína, a Kö zös ség, vagy a Kö zös ség va la mely tag ál -
la ma köz jo gá val vagy ma gán jo gá val össz hang ban jött lét -
re;

(ii) a lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék he lye, köz pon ti ügy ve -
ze té se, vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé nek szék he lye Kí ná -
ban, il let ve a Kö zös ség ben ta lál ha tó;

(iii) nem zet kö zi ha jó zá si szol gál ta tást nyújt a tu laj do -
ná ban lévõ vagy ál ta la üze mel te tett ha jók kal.

A Kö zös ség va la mely tag ál la ma vagy Kína ál lam pol gá -
rai ál tal el len õr zött, a Kö zös sé gen vagy Kí nán kí vül le te le -
pe dett ha jó zá si tár sa sá gok szin tén ked vez mé nye zett jei
ezen meg ál la po dás ren del ke zé se i nek, amennyi ben ha jó i -
kat a szó ban for gó tag ál lam ban, il let ve Kí ná ban a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok kal össz hang ban tart ják nyil ván;

f) ,,le ány vál la lat”: egy ha jó zá si tár sa ság tu laj do ná ban
lévõ, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár sa ság;

g) ,,fi ók te lep”: az üz le ti te vé keny ség foly ta tá sá nak egy
ha jó zá si tár sa ság tu laj do ná ban lévõ és jogi sze mé lyi ség gel 
nem ren del ke zõ he lye;

h) ,,kép vi se le ti iro da”: az egyik Fél nek a má sik Fél te -
rü le tén le te le pe dett ha jó zá si tár sa sá gá nak a kép vi se le ti iro -
dá ja;

i) ,,hajó”: va la mely Fél ha jó lajst ro mo zá si hi va ta lá ban
an nak a Fél nek a lo bo gó ja alatt Kína, a Kö zös ség, il let ve
va la mely tag ál la má nak a tör vényeivel össz hang ban lajst -
rom ba vett és a nem zet kö zi ten ge ri szál lí tás ban részt vevõ
ke res ke del mi hajó, be le ért ve a har ma dik or szá gok lo bo gó -
ja alatt ha jó zó, de Kína vagy a Kö zös ség va la mely tag ál la -
ma ha jó zá si tár sa sá ga tu laj do ná ban lévõ, vagy ál ta la üze -
mel te tett ha jó kat. Ez a ki fe je zés azon ban nem ter jed ki a
ha di ha jók ra és más, nem ke res ke del mi ha jók ra.

4. cikk

Szolgáltatásnyújtás

(1) Min den Fél a má sik Fél lo bo gó ja alatt ha jó zó, il let ve 
a má sik Fél ál lam pol gá rai vagy tár sa sá gai ál tal üze mel te -
tett ha jó kat a sa ját ha jó i val össze ha son lít va to vább ra is
meg kü lön böz te tés men tes bá nás mód ban ré sze sí ti a ki kö -
tõk be való be ju tás, az em lí tett ki kö tõk inf ra struk tú rá já nak
és ki egé szí tõ ten ge ri szol gál ta tá sa i nak hasz ná la ta, va la -
mint a kap cso ló dó dí jak és ter hek, vám ala ki sá gok, to váb bá 
a ki kö tõ hely ki je lö lé se, va la mint a be- és ki ra ko dá si lé te -
sít mé nyek te kin te té ben.

(2) A Fe lek vál lal ják, hogy ha té ko nyan al kal maz zák a
nem zet kö zi ten ger ha jó zá si pi ac hoz és for ga lom hoz való
meg kü lön böz te tés men tes és ke res ke del mi ala pon tör té nõ
kor lát lan hoz zá fé rés el vét.

(3) Az (1) és (2) be kez dés el ve i nek al kal ma zá sa so rán a
Fe lek:

a) nem ve zet nek be ra ko mány meg osz tás ra vo nat ko zó
zá ra dé ko kat a ten ge ri szál lí tá si szol gál ta tá sok ról har ma dik 
or szá gok kal kö ten dõ jö võ be li meg ál la po dá sok ban, és
éssze rû ha tár idõn be lül ha tá lyon kí vül he lye zik az elõ zõ
két ol da lú meg ál la po dá sok ban eset le ge sen már lé te zõ ilyen 
ren del ke zé se ket;

b) e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé vel el tö röl nek min -
den olyan egy ol da lú igaz ga tá si, tech ni kai és egyéb in téz -
ke dést, amely a nem zet kö zi ten ge ri szál lí tás ban köz vet ve
kor lá to zó vagy meg kü lön böz te tõ ha tást fejt het ne ki a szol -
gál ta tá sok sza bad nyúj tá sá ra;

c) e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en tar tóz -
kod nak az olyan igaz ga tá si, tech ni kai és jogi in téz ke dé sek
vég re haj tá sá tól, ame lyek meg kü lön böz te tõ ha tást fejt het -
nek ki a má sik Fél ál lam pol gá rai vagy tár sa sá gai el len a
nem zet kö zi ten ge ri szál lí tá si szol gál ta tá sok nyúj tá sa te -
kin te té ben.

(4) Mind egyik Fél le he tõ vé te szi a má sik Fél ha jó zá si
tár sa sá gai szá má ra az elsõ Fél ben nyil ván tar tás ba vett ha -
jó zá si tár sa sá gok ál tal nyúj tott be kö tõ szol gál ta tá sok hoz
való – meg kü lön böz te tés men te sen és az érin tett tár sa sá -
gok ál tal el fo ga dott fel té te lek mel lett tör té nõ – hoz zá fé rést 
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és azok hasz ná la tát a Kína ki kö tõi vagy a Kö zös ség va la -
mely tag ál la má nak a ki kö tõi kö zött tör té nõ nem zet kö zi te -
her fu va ro zás te kin te té ben.

5. cikk

Kereskedelmi jelenlét

A nem zet kö zi ten ge ri te her szál lí tá si és lo gisz ti kai szol -
gál ta tá sok nyúj tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek te kin te té ben 
– ide ért ve a ház tól há zig tör té nõ kom bi nált szál lí tá si mû -
ve le te ket – mind két Fél en ge dé lye zi a má sik Fél ha jó zá si
tár sa sá ga i nak, hogy száz szá za lé kos tu laj do nuk ban lévõ
vagy kö zös be ru há zás ban meg va ló su ló le ány vál la la to kat,
fi ók te le pe ket vagy kép vi se le ti iro dá kat hoz za nak lét re, va -
la mint hogy a le ány vál la la tok és fi ók te le pek gaz da sá gi te -
vé keny sé get foly tas sa nak a vo nat ko zó tör vényekkel és
ren del ke zé sek kel össz hang ban. Az ilyen te vé keny sé gek
kü lö nö sen a kö vet ke zõk:

1. ra ko mány fel ku ta tá sa és hely fog la lás;
2. a ha jó rak jegy – be le ért ve a nem zet kö zi ten ge ri szál -

lí tás ban ál ta lá no san el fo ga dott köz vet len ha jó rak je gyet is
– el ké szí té se, meg erõ sí té se, ke ze lé se és ki adá sa; a fu var -
ok má nyok kal és vám ok má nyok kal kap cso la tos do ku men -
tá ció el ké szí té se;

3. a szol gál ta tá si szer zõ dé sek bõl vagy díj sza bá sok ból
kö vet ke zõ fu var díj és egyéb költ sé gek meg ál la pí tá sa, be -
sze dé se és át uta lá sa;

4. szol gál ta tá si szer zõ dé sek meg tár gya lá sa és meg kö -
té se;

5. a köz úti vagy vas úti szál lí tás sal, az áru ke ze lés sel és
egyéb vo nat ko zó ki egé szí tõ szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
szer zõ dé sek alá írá sa;

6. a díj sza bás meg ál la pí tá sa és köz zé té te le;
7. a szol gál ta tás sal kap cso la tos mar ke ting te vé keny sé -

gek foly ta tá sa;
8. a gaz da sá gi te vé keny ség hez szük sé ges be ren de zé -

sek bir tok lá sa;
9. üz le ti in for má ci ók ren del ke zés re bo csá tá sa bár mi -

lyen esz köz zel – be le ért ve a szá mí tó gé pes in for má ci ós
rend sze re ket és az elekt ro ni kus adat cse rét –, a táv köz lés sel 
kap cso la tos min den meg kü lön böz te tés men tes kor lá to zás
be tar tá sa mel lett;

10. kö zös vál lal ko zá sok lét re ho zá sa egyéb, hely ben le -
te le pe dett ke res ke del mi ha jó zá si kép vi se le tek kel az olyan
kap cso ló dó te vé keny sé gek foly ta tá sa ér de ké ben, mint pél -
dá ul a ha jók ki kö té sé nek meg szer ve zé se vagy ra ko má -
nyok át vé te le szál lí tás cél já ból.

6. cikk

Átláthatóság

(1) Min den Fél – elõ ze tes kon zul tá ció és meg fe le lõ elõ -
ze tes be je len tés után – ha la dék ta la nul köz zé tesz min den

olyan ál ta lá nos al kal ma zá sú, ide vo nat ko zó in téz ke dést,
amely e meg ál la po dás mû kö dé sé re vo nat ko zik, vagy ha -
tás sal van arra.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben em lí tett köz zé té tel
nem va ló sít ha tó meg, ezt az in for má ci ót más mó don kell
nyil vá no san hoz zá fér he tõ vé ten ni.

(3) Min den Fél ha la dék ta la nul vá la szol a má sik Fél nek
min den, az (1) be kez dés sze rin ti ál ta lá nos al kal ma zá sú in -
téz ke dé se i vel kap cso la to san meg ha tá ro zott in for má ci ó ra
vo nat ko zó kér dé sé re.

7. cikk

Nemzeti szabályozás

(1) A Fe lek gon dos kod nak róla, hogy éssze rû en, ob jek -
tí ven és rész re haj lás nél kül ke zel je nek min den olyan ál ta -
lá nos al kal ma zá sú in téz ke dést, amely a nem zet kö zi ten ge -
ri szál lí tá si szol gál ta tá so kat érin ti.

(2) Azok ban az ese tek ben, ami kor en ge dély re van szük -
ség, az adott fél ille té kes ha tó sá gai a nem ze ti tör vények és
ren del ke zé sek ér tel mé ben tel jes nek ítélt ké re lem be nyúj -
tá sát köve tõen éssze rû ha tár idõn be lül tá jé koz tat ják a ké -
rel me zõt a ké re lem mel kap cso la tos ha tá ro zat ról. A ké rel -
me zõ ké ré sé re az adott Fél ille té kes ha tó sá gai – in do ko lat -
lan ké se de lem nél kül – tá jé koz ta tást nyúj ta nak a ké re lem
ál la po tá val kap cso lat ban.

(3) An nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a mû sza ki szab -
vá nyok ra, va la mint az en ge dé lye zé si kö ve tel mé nyek re és
el já rá sok ra vo nat ko zó in téz ke dé sek ne kor lá toz zák szük -
ség te le nül a ke res ke del met, a kö ve tel mé nyek nek ob jek tív, 
meg kü lön böz te tés men tes, elõ re meg ál la pí tott és át lát ha tó
fel té te le ken kell ala pul ni uk, mint pél dá ul a szol gál ta tás
nyúj tá sá ra való ké pes ség; az en ge dé lye zé si el já rá sok pe -
dig ne tar tal maz za nak a szol gál ta tás nyúj tás ra vo nat ko zó
kor lá to zást vagy aka dályt.

8. cikk

Kulcsfontosságú személyzet

Az egyik Fél ha jó zá si tár sa sá ga i nak a má sik Fél te rü le -
tén le te le pe dett, száz szá za lé kos tu laj do nuk ban lévõ vagy
kö zös be ru há zás ban meg va ló su ló le ány vál la la ta i nak, fi ók -
te le pe i nek és kép vi se le ti iro dá i nak – a fo ga dó or szág ban
ér vé nyes jog sza bá lyok kal össz hang ban – jo guk ban áll a
kulcs fon tos sá gú sze mély ze tet az ál lam pol gár sá guk ra való
te kin tet nél kül al kal maz ni. A Fe lek meg könnyí tik a kül föl -
di al kal ma zot tak szá má ra a mun ka meg kez dé sé re vo nat ko -
zó en ge dé lyek és ví zu mok meg szer zé sét.
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9. cikk

Fizetési mûveletek és tõkemozgás

(1) Az egyik Fél ál lam pol gá ra i nak vagy tár sa sá ga i nak a
má sik Fél te rü le tén vég zett nem zet kö zi ten ge ri szál lí tás ból 
és kom bi nált mû ve le tek bõl szár ma zó be vé te le i nek ki fi ze -
té sé re sza ba don át vált ha tó va lu tá ban ke rül het sor.

(2) Az egyik Fél nek a má sik Fél te rü le tén le te le pe dett
ha jó zá si tár sa sá gai le ány vál la la ta i nak, fi ók te le pe i nek és
kép vi se le ti iro dá i nak gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl szár ma -
zó be vé te le i nek és ki adá sa i nak ki fi ze té sé re a fo ga dó or -
szág pénz ne mé ben ke rül het sor. A he lyi il le té kek nek a fent 
em lí tett ha jó zá si tár sa sá gok, le ány vál la la tok, fi ók te le pek
vagy kép vi se le ti iro dák ál tal tör té nõ ki fi ze té se után fenn -
ma ra dó összeg sza ba don kül föld re utal ha tó a bank nak az
át uta lás nap ján ér vé nyes át vál tá si ár fo lya mán.

10. cikk

Tengerészeti együttmûködés

A Fe lek ten ge ré sze ti ága za tuk fej lesz té sé nek elõ se gí té -
se cél já ból arra ösz tön zik az ille té kes ha tó sá ga i kat, ha jó zá -
si tár sa sá ga i kat, ki kö tõ i ket, az érin tett ku ta tá si in téz mé -
nye i ket, egye te me i ket és fõ is ko lá i kat, hogy mû köd je nek
együtt töb bek kö zött az aláb bi te rü le te ken:

1. a te vé keny sé ge ik kel kap cso la tos esz me cse re a nem -
zet kö zi ten ge ré sze ti szer ve ze tek ke re té ben;

2. ki dol goz zák és tö ké le te sí tik a ten ge ri szál lí tás sal és
pi ac gaz dál ko dás sal kap cso la tos jog sza bá lyo kat;

3. a Fe lek ki kö tõ i nek és flot tá i nak ha té kony ki hasz ná -
lá sa ré vén a nem zet kö zi ten ge ri ke res ke de lem szá má ra
elõ se gí tik a ha té kony szál lí tá si szol gál ta tást;

4. ga ran tál ják a ha jó zás biz ton sá gát és meg elõ zik a ten -
ger szennye zé sét;

5. elõ moz dít ják a ten ge ré sze ti ok ta tást és szak kép zést,
kü lö nö sen a ten ge ré szek kép zé sét il le tõ en;

6. sze mély ze tet, tu do má nyos in for má ci ó kat és tech no -
ló gi át cse rél nek;

7. fo koz zák a ka lóz ko dás és a ter ro riz mus le küz dé sé re
irá nyu ló erõ fe szí té se i ket.

11. cikk

Konzultáció és a jogviták rendezése

(1) A Fe lek ki dol goz zák a meg fe le lõ el já rá so kat ezen
meg ál la po dás meg fe le lõ vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra.

(2) Amennyi ben a Fe lek kö zött bár mi lyen jog vi ta me rül
fel e meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val
kap cso lat ban, az ille té kes ha tó sá ga ik min dent meg tesz nek
a jog vi ta ba rát sá gos kon zul tá ció út ján tör té nõ meg ol dá sa
ér de ké ben. Ab ban az eset ben, ha nem si ke rül meg ál la po -
dás ra jut ni uk, a jog vi ta ren de zé sé re dip lo má ci ai úton ke rül 
sor.

12. cikk

Módosítás

E meg ál la po dás a Fe lek kö zött lét re jött írás be li meg ál la -
po dás út ján mó do sít ha tó, és a mó do sí tás a 15. cikk (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rá sok kal össz hang ban lép
ha tály ba.

13. cikk

Területi hatály

Ezt a meg ál la po dást egy rész rõl azok ra a te rü le tek re kell
al kal maz ni, ame lye ken az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dést al kal maz zák, az ab ban meg ha tá ro zott fel té te lek 
sze rint, más rész rõl pe dig Kína te rü le té re.

14. cikk

Hiteles szöveg

Ez a meg ál la po dás két-két ere de ti pél dány ban ké szült
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, né met, olasz, por -
tu gál, spa nyol, svéd, va la mint kí nai nyel ven, a szö ve gek
mind egyi ke egy aránt hi te les.

15. cikk

Idõtartam és hatálybalépés

(1) Ez a meg ál la po dás öt éves idõ tar tam ra jön lét re.
Éven te hall ga tó la go san meg kell hosszab bí ta ni, ki vé ve ha
va la me lyik Fél a le já rat dá tu ma elõtt hat hó nap pal írás ban
fel mond ja azt.

(2) E meg ál la po dást a Fe lek sa ját el já rá sa ik nak meg -
fele lõen hagy ják jóvá.

E meg ál la po dás az azt a na pot kö ve tõ má so dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba, ame lyen a Fe lek ér te sí tik egy -
mást az elsõ be kez dés ben em lí tett el já rá sok be fe je zé sé rõl.

(3) Amennyi ben bi zo nyos kér dé sek te kin te té ben ezen
meg ál la po dás ked ve zõt le nebb, mint a Kö zös ség egyes tag -
ál la mai és Kína kö zött meg lé võ két ol da lú meg ál la po dá -
sok, ak kor a ked ve zõbb ren del ke zé sek az irány adók, a Kö -
zös ség kö te le zett sé ge i nek a sé rel me nél kül, és az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés figye lembe véte lével. E
meg ál la po dás ren del ke zé sei a Kö zös ség tag ál la mai és
Kína kö zött meg kö tött elõ zõ két ol da lú meg ál la po dá sok
ren del ke zé sei he lyé re lép nek, ha az utób bi ren del ke zé sek
el lent mon da nak az elõb bi ek nek – az elõ zõ mon dat ban em -
lí tett hely zet ki vé te lé vel –, il let ve meg egyez nek azok kal.
A meg lé võ két ol da lú meg ál la po dá sok azon ren del ke zé sei
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to vább ra is ér vény ben ma rad nak, ame lyek nem tar toz nak e 
meg ál la po dás ha tá lya alá.

EN FE DE LO CUAL, los ple ni po ten ci a ri os aba jo fir -
man tes susc ri ben el pre sen te Acu er do.

TIL BEKREFTELSE HERAF har un der teg ne de be -
fuldmFgti ge de un dersk re vet den ne af ta le.

ZU URKUND DESSEN ha ben die un ter ze ich ne ten Be -
voll mäch tig ten di eses Ab kom men un ter ze ich net.

E+ A3EISE/ IS; !;SI+CS, @4
LJJ@(DVn@<J,H JJ80D,>@bF4@4 X2,F"< J0<
LJJ@(D"n¬ J@LH 6VJT "JJ` J0< JJ"D@bF"
FL:nT<\".

IN WITNESS WHEREOF the un der sig ned Ple ni po ten -
ti a ri es have sig ned this Ag re e ment.

EN FOI DE QUOI, les plé ni po ten ti a i res so us sig nés ont
ap po sé leur sig na tu re sur le pré sent ac cord.

IN FEDE DI CHE i Ple ni po ten zi a ri sot tosc rit ti han no
ap pos to le loro fir me in cal ce al pre sen te ac cor do.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hi er toe naar be ho ren ge -
mach tig de, on der ge te ken den hun hand te ke ning on der
deze ove re en komst heb ben ges teld.

EM FÉ DO QUE, os aba i xo-as si na dos apu se ram as suas 
as si na tu ras no pre sen te Acor do.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla ma i ni tut tä y si val ta i set
edus ta jat ovat al le kir jo it ta ne et tä män so pi muk sen.

TILL BEVIS HÄRPC har un der teck na de be full mäk ti -
ga de un der teck nat det ta av tal.

He cho en Bru se las, el seis de di ci emb re del dos mil dos.
UdfFrdi get i Bru xel les den sjet te de cem ber to tu sind og

to.
Ges che hen zu Brüs sel am sechs ten Dez em ber zwe i ta u -

sendz wei.
'+(4<, FJ4H %DL>X88,H, FJ4H X>4 ),6,:$D\@L *b@

P484V*,H *b@.
Done at Brus sels on the sixth day of De cem ber in the

year two tho u sand and two.
Fait B Bru xel les, le six dé cemb re deux mil le deux.
Fat to a Bru xel les, addX sei di cemb re du e mi la due.
Ge da an te Brus sel, de zes de de cem ber twe e du i zendt -

wee.
Fe i to em Bru xe las, em seis de De zemb ro de dois mil e

dois.
Tehty Brys se lis sä ku u den te na pä i vä nä jo u lu ku u ta vu -

on na kak si tu hat ta kak si.
Som sked de i Brys sel den sjät te de cem ber tju go hund -

ratvD.
Pour le Ro y a u me de Bel gi que
Voor het Ko nink rijk Bel gië
Für das Kö nig re ich Bel gi en
Cet te sig na tu re en ga ge éga le ment la Com mu na u té fran -

ça i se, la Com mu na u té fla man de, la Com mu na u té
germano phone, la Ré gi on wal lon ne, la Ré gi on fla man de et 
la Ré gi on de Bru xel les-Ca pi ta le.

Deze hand te ke ning ver bindt eve ne ens de Vla am se Ge -
me ens chap, de Fran se Ge me ens chap, de Du its ta li ge

Gemeen schap, het Vla am se Ge west, het Wa al se Ge west
en het Brus sels Ho ofds te de lijk Ge west.

Di ese Un tersch rift bin det zug le ich die De utschsp ra chi -
ge Ge me ins chaft, die Flä mis che Ge me ins chaft, die
Französi sche Ge me ins chaft, die Wal lo nis che Re gi on, die
Flä mis che Re gi on und die Re gi on Brüs sel-Ha upts tadt.

PD Kon ge ri get Dan marks veg ne
Für die Bun des re pub lik De utsch land
'4" J0< +880<46Z )0:@6D"J\"
Por el Re i no de Es paZa
Pour la Re pub li que fran ça i se
Thar che ann Na hÉ i re ann
For Ire land
Per la Re pubb li ca ita li a na
Pour le Grand-Du ché de Lu xem bo urg
Voor het Ko nink rijk der Ne der lan den
Für die Re pub lik Ös ter re ich
Pela Re púb li ca Por tu gu e sa
Su o men ta sa val lan pu o les ta
För Ko nun ga ri ket Sve ri ge
For the Uni ted King dom of Gre at Bri ta in and Nort hern

Ire land
Por la Co mu ni dad Eu ro pea
For Det Eu ropFis ke FFlless kab
Für die Eu ro pä is che Ge me ins chaft
'4" J0< +LDTJJ"^6Z 5@4<`J0J"
For the Eu ro pe an Com mu nity
Pour la Com mu na u té eu ro pé en ne
Per la Co mu ni ta eu ro pea
Voor de Eu ro pe se Ge me ens chap
Pela Co mu ni da de Eu ro pe ia
Eu ro o pan yhte i sön pu o les ta
PD Eu ro pe is ka ge mens ka pens väg nar”

„Jegyzõkönyv
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya 

között létrejött, a tengeri közlekedésrõl  szóló
megállapodás módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁR -

SASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYE -

SÜLT KIRÁLYSÁGA,
a továb biak ban: a tag ál la mok, aki ket az Eu ró pai Unió

Ta ná csa kép vi sel, és
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továb biak ban: a Kö zös -

ség, ame lyet az Eu ró pai Unió Ta ná csa kép vi sel,
egy rész rõl, va la mint

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

más rész rõl,

TEKINTETTEL a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa -
ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván
Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, 
a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo -
vák Köz tár sa ság Eu ró pai Uni ó hoz és ez ál tal a Kö zös ség -
hez tör tént, 2004. má jus 1-jei csat la ko zá sá ra,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság szer zõ dõ fe lé vé vá lik az egy rész rõl az Eu ró pai Kö -
zös ség és tag ál la mai, más rész rõl a Kí nai Nép köz tár sa ság
kor má nya kö zött lét re jött, a ten ge ri köz le ke dés rõl  szóló
meg ál la po dás nak (a továb biak ban: a meg ál la po dás), ame -
lyet 2002. de cem ber 6-án ír tak alá Brüsszel ben.

2. cikk

A meg ál la po dás cseh, észt, len gyel, lett, lit ván, ma gyar,
mál tai, szlo vák és szlo vén nyel vû, a jegy zõ könyv höz csa -
tolt szö ve ge ugyan olyan fel té te lek mel lett te kin ten dõ hi te -
les nek, mint az e meg ál la po dás 14. cik ké vel össz hang ban
el ké szí tett egyéb nyel vi vál to za tok.

3. cikk

E jegy zõ köny vet a Szer zõ dõ Fe lek sa ját el já rá suk nak
meg fele lõen hagy ják jóvá. A jegy zõ könyv a meg ál la po dás 
ha tály ba lé pé sé vel azo nos na pon lép ha tály ba. Amennyi -

ben azon ban a jegy zõ köny vet a Szer zõ dõ Fe lek a meg ál la -
po dás ha tály be lé pé sé tõl el té rõ na pon hagy nák jóvá, a
jegy zõ könyv azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen a Fe lek
ér te sí tet ték egy mást a bel sõ jó vá ha gyá si el já rás be fe je zé -
sé rõl.

4. cikk

A jegy zõ könyv Pe king ben, a ket tõ ezer-ötö dik év szep -
tem ber ha vá nak ötö dik nap ján ké szült két pél dány ban an -
gol, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel,
lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál, spa -
nyol, svéd, szlo vák, szlo vén és kí nai nyel ven, amely szö -
ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.

Por los Est ados mi emb ros
Za �lens ké státy
For med lemss ta ter ne
Für die Mitg li eds ta a ten
Li ik mes ri i ki de ni mel
'4" J" 6DVJ0 :X80
For the Mem ber Sta tes
Pour les États memb res
Per gli Sta ti memb ri
Dal§bvals tu v~rd~
Valsty biå na riå var du
A tag ál la mok ré szé rõl
G£all-Is ta ti Memb ri
Voor de lids ta ten
W imi e niu pa½stw cz³on kows kich
Pe los Est ados-Memb ros
Za �lens ké štáty
Za drñave �la ni ce
Jä sen val ti o i den pu o les ta
PD med lemss ta ter nas väg nar
Por la Co mu ni dad Eu ro pea
Za Ev rops ké spo le�enst ví
For Det Eu ropFis ke FFlless kab
Für die Eu ro pä is che Ge me ins chaft
Eu ro o pa Ühen du se ni mel
'4" J0< +LDTJJ"^6Z 5@4<`J0J"
For the Eu ro pe an Com mu nity
Pour la Com mu na u té eu ro pé en ne
Per la Co mu nitB eu ro pea
Ei ro pas Ko pi e nas v~rd~
Eu ro pos bend ri jos var du
az Eu ró pai Kö zös ség ré szé rõl
G£all-Ko mu nitB Ew ro pea
Voor de Eu ro pe se Ge me ens chap
W imi e niu Wspól noty Eu ro pejs ki ej
Pela Com mu ni da de Eu ro pe ia
Za Eu róps ke spo lo�enst vo
za Ev rops ko skup nost
Eu ro o pan yhte i sön pu o les ta
PD Eu ro pe is ka ge mens ka pens väg nar
Por el Go bi er no de la Re púb li ca Po pu lar Chi na
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Za vlá du �íns ké li do vé re pub li ky
For Fol ke re pub lik ken Ki nas re ge ring
Im Na men der Re gi e rung der Volks re pub lik Chi na
Hi i na Rah va va ba ri i gi va lit su se ni mel
'4" J0< 6L$XD<0F0 J0H 7"^6ZH )0:@6D"J\"H

J0H 5\<"H
For the Go vern ment of the Pe op le’s Re pub lic of Chi na
Pour le go u ver ne ment de la Ré pub li que po pu la i re de

Chi ne
Per il Go ver no del la Re pubb li ca po po la re ci ne se
K§nas Ta u tas Re pub li kas v~rd~
Ki ni jos Li a u di es Res pub li kos Vy ri a u syb�s var du
A Kí nai Nép köz tár sa ság kor má nya ré szé rõl
G£all-Gvern tar-Re pubb li ka tal-Pop lu ta�-�ina
Voor de re ge ring van de Volks re pub li ek Chi na
W imi e niu rz�du Chi½ski ej Re pub li ki Lu do wej
Pelo Go ver no da Re púb li ca Po pu lar da Chi na
Za vlá du �íns kej l’u do vej re pub li ky
Za Vla do Ljuds ke re pub li ke Ki tajs ke
Ki i nan kan san ta sa val lan hal li tuk sen pu o les ta
PD Folk re pub li ken Ki nas re ge rings väg nar”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Jegy zõ könyv 3. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve a tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi XI.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi
Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata
útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik kölcsönös

vízummentességérõl  szóló megállapodás
kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi Arab
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a dip lo ma ta út le vél lel ren -
del ke zõ ál lam pol gá ra ik köl csö nös ví zum men tes sé gé rõl
 szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. már ci us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg ál la po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között

a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik
kölcsönös vízummentességérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi
Arab Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban „Szer zõ dõ
Fél”, il let ve együt te sen „Szer zõ dõ Fe lek”)

at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy elõ se gít sék a ba rá ti
kap cso la tok fej lõ dé sét,

az zal a szán dék kal, hogy elõ se gít sék a két or szág dip lo -
ma ta út le vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak köl csö nös
uta zá sa it,

az aláb bi ak ról ál la pod tak meg:

1. cikk

Az egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak ér vé nyes dip lo ma ta
út le vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá rai 90 na pot meg nem ha -
la dó idõ tar tam ra ví zum és tar tóz ko dá si en ge dély nél kül
utaz hat nak be a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re,
il let ve hagy hat ják el a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü -
le tét.

2. cikk

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak ér vé nyes dip lo ma -
ta út le vél lel ren del ke zõ azon ál lam pol gá rai, akik a má sik
Szer zõ dõ Fél or szá ga te rü le tén mû kö dõ dip lo má ci ai vagy
kon zu li kép vi se le tén tel je sí te nek szol gá la tot, ví zum men -
te sen lép het nek a fo ga dó Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té -
re és ott – ki kül de té sük idõ tar ta ma alatt – tar tóz kod hat nak.
A fent em lí tett sze mé lyek ké re lem re, az ér ke zé sü ket kö ve -
tõ 90 na pon be lül a hi va ta los tar tóz ko dás ide jé re ér vé nyes
tar tóz ko dá si ví zu mot, il let ve en ge délyt kap nak.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett sze mé lyek kel kö zös
ház tar tás ban élõ há zas tár su kat és gyer me kü ket is meg il le -
tik az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gok, ha õk ma guk is
ér vé nyes dip lo ma ta út le vél lel ren del kez nek.

3. cikk

Az 1. és a 2. cikk ben sze rep lõ egyik Szer zõ dõ Fél ál la -
má nak az ál lam pol gá ra a má sik Szer zõ dõ Fél or szá ga te rü -
le té re tör té nõ be lé pés re a nem zet kö zi ha tár for ga lom szá -
má ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lye ket ve he ti igény be.
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4. cikk

Je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem men te sí tik az
1–2. cikk ben em lí tett ál lam pol gá ro kat azon kö te le zett ség
alól, hogy a má sik Szer zõ dõ Fél or szá ga te rü le tén a kül föl -
di ek tar tóz ko dá sá ra, be ván dor lá sá ra, mun ka vál la lá sá ra és
jö ve de lem szer zõ te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó ha -
tá lyos jog sza bá lyo kat be tart sák.

5. cikk

Je len Meg ál la po dás nem érin ti a Szer zõ dõ Fe lek azon
jo gát, hogy a be uta zá si vagy tar tóz ko dá si en ge délyt meg -
ta gad ják azon sze mé lyek tõl, akik nek je len lé tét a te rü le tü -
kön nem kí vá na tos nak tart ják.

6. cikk

Köz ren di, köz biz ton sá gi vagy köz egész ség ügyi ok ból a
Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke rész ben vagy egész ben ide ig -
le ne sen fel füg geszt he ti je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát.
A fel füg gesz tés be ve ze té sé rõl és an nak fel ol dá sá ról dip lo -
má ci ai úton ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell a má sik Szer zõ -
dõ Fe let.

7. cikk

(1) Je len Meg ál la po dás at tól a nap tól kez dõ dõ hat va na -
dik (60) na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek
jegy zék vál tás út ján ér te sí tik egy mást az eh hez szük sé ges
bel sõ jogi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl.

(2) Je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan ide ig ér vé nyes, és
mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg bár me lyik Szer zõ dõ Fél 
írás ban, dip lo má ci ai úton fel nem mond ja. A Meg ál la po -
dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés kel té nek nap já tól szá mí -
tott ki lenc ven (90) na pot köve tõen vesz ti ha tá lyát.

8. cikk

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ vi -
tá kat és né zet el té ré se ket a Szer zõ dõ Fe lek tár gya lá sok és
kon zul tá ci ók út ján, har ma dik ál lam vagy nem zet kö zi tör -
vényszék be vo ná sa nél kül ren de zik.

9. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dást ha tá ro zat -
lan idõ re kö tik. Je len Meg ál la po dás at tól a nap tól kez dõ dõ
60. na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek jegy zék -
vál tás út ján tá jé koz tat ják egy mást a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl.

(2) Bár mely Szer zõ dõ Fél jo go sult a je len Meg ál la po -
dást dip lo má ci ai úton, írás ban, 90 na pos ha tár idõ vel fel -
mon da ni. A Meg ál la po dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés
kel té nek nap já tól szá mí tott 90 na pot köve tõen vesz ti ha tá -
lyát.

Ké szült Bu da pes ten, 2007. au gusz tus 22-én két ere de ti
pél dány ban, ma gyar, arab és an gol nyel ven, me lyek kö zül
mind há rom egy aránt hi te les. Ér tel me zés be li kü lönb sé gek
ese tén az an gol szö veg az irány adó.

(Aláírások)

Agreement between
The Government of the Republic of Hungary

and The Government of the Arab Republic of Egypt
on the abolition of visa requirements for their

respective nationals holding diplomatic passport

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter
referred to as Contracting Parties) being desirous of
deepening the friendly relations between the two states
and facilitating the entry into each other’s country of their
nationals who are in possession of valid diplomatic
passports, 
have agreed as follows:

Article 1

The nationals of the state of one Contracting Party who
are in possession of valid diplomatic passport may enter
into the territory of the State of the other Contracting Party
without visa and sojourn for a period not exceeding ninety
days and leave therefrom.

Article 2

(1) Members of the diplomatic missions or consular
posts of one Contracting Party accredited to the other
Contracting Party, who are in possession of valid
Hungarian or Egyptian diplomatic passport, shall have the
right to enter into the territory of the State of the other
Contracting Party without a visa and stay there for the
period of their assignment. The said citizens shall be
granted upon request a residence visa or residence permit
for period of his/her stay within 90 days of the arrival.

(2) The facilities enumerated in paragraph 1 of this
Article shall also apply to the spouse of a member of the
diplomatic Mission or Consulate and their children,
provided they hold a diplomatic passport and belong to the
household of the member of the diplomatic Mission.
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Article 3

The nationals of one Contracting Party referred to in
Articles 1 and 2 may enter into the territory of the State of
the other Contracting Party via border crossing points
designated for international traffic.

Article 4

The provisions of the present Agreement do not exempt
the nationals referred to in Articles 1 and 2 from their
obligation to observe the law and rules in force, related to
the sojourn, immigration, employment and gainful
activities of foreign nationals on the territory of the State
of the other Contracting Party.

Article 5

The present Agreement does not effect the rights of the
Contracting Parties to deny entry or stay permit to those
persons whose presence in their territories they may
consider undesirable.

Article 6

Either Contracting Party may suspend partly or entirely
the implementation of the present Agreement for reasons
of public order, public security or public health. The other
Contracting Party should be notified about the suspension
of the present Agreement through diplomatic channels
without delay.

Article 7

(1) This Agreement shall enter into force on the sixtieth
(60th) day after the exchange of notes by which each
Contracting Party confirms that their respective internal
legal requirements necessary to that effect have been
complied with.

(2) This Agreement shall remain in force for an
indefinite period and may be terminated by either
Contracting Party by a written notification through
diplomatic channels. In this case, the Agreement shall
cease to be in force ninety (90) days from the date of
notification of termination.

Article 8

Any difference or dispute arising out of the
implementation of the provision of the Agreement shall be
settled amicably by consultation or negotiation between
the Contracting Parties without reference to any third party 
or an international tribunal.

Article 9

(1) The present Agreement is concluded for an
indefinite period and shall enter into force on the sixtieth
day after the exchange of notes by which each Contracting
Party confirms that their respective internal requirements
for its entry into force have been fulfilled.

(2) Either Contracting Party may terminate the present
Agreement by notifying the other Contracting Party in
writing ninety days in advance through diplomatic
channels, in which case the present Agreement will cease
to be in force on the ninetieth day after the other
Contracting Party has received the notification on the
termination.

Done at Budapest on the 22 nd day of August in the
2007 year in two original copies in Hungarian, Arabic and
English languages, all three texts being equally authentic.
In cases of difference in interpretation, the English version
shall prevail.

(Signatures)”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 9. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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III. Kormány rendeletek

A Kormány
59/2009. (III. 27.) Korm.

rendelete

a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
meg valósuló beszerzésekre vonatkozó részletes

szabályokról  szóló 
40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 404.  § (1) be kez dés j) pont já ban, va la -
mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 207.  § (1) be kez dés f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben
meg valósuló be szer zé sek re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok ról  szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer -
ve ze te (a továb biak ban: NATO) Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram ja, va la mint az egyéb kö zös fi nan szí ro zá sú
NATO tá mo ga tott prog ra mok (a továb biak ban együtt:
NSIP) ke re té ben meg valósuló be szer zé sek re ter jed ki.
Amennyi ben az NSIP ke re té ben meg valósuló be szer zés
egy ide jû leg e ren de let és a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton -
sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren -
dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál -
ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról
 szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let ha tá lya alá is
tar to zik, ak kor e ren de let sza bá lyai sze rint kell el jár ni.”

2.  §

Az R. 2.  § 2–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„2. Aján lat ké rõ: a prog ram fe le lõs, vagy a prog ram fe le -

lõs ál tal meg bí zott NATO-, nem zet kö zi vagy nem ze ti
szer ve zet.

3. NATO Il le té kes Bi zott ság (a továb biak ban: IB):
a NATO ille té kes bi zott sá ga vagy fe le lõs szer ve ze te,
amely az adott prog ram hoz kap cso ló dó fej lesz té sek költ -

ség ke re te it jó vá hagy ja (NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram ese té ben a NATO Inf ra struk tu rá lis Bi zott ság).

4. Prog ram fe le lõs: a hon vé del mi mi nisz ter ál tal az
adott prog ram elõ ké szí té sé re és meg valósítására ki je lölt
fe le lõs szer ve zet.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve -
ze te Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja ma gyar or szá gi vég -
re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i ról  szóló 31/2000. (X. 27.)
HM ren de let.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
60/2009. (III. 27.) Korm.

rendelete

egyes nyugdíj- és idõsügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés g) pont já ban fog lalt fel adat kör ében, il -
let ve a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 101.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a kö vet -
ke zõ ket ren de li:

1.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 2. szá mú mel lék -
le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

A kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 334/2008.
(XII. 30.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) A (2) be kez dés sze rint be nyúj tott meg ál la po dás
alap ján meg ál la pí tás ra ke rü lõ kor en ged mé nyes nyug díj ra
– a (4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – az R. 2009. ja nu ár
1-jén ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni 2009. de -
cem ber 31-ét köve tõen is.”

3.  §

A szép ko rú ak ju bi le u mi kö szön té sé rõl  szóló 255/2008.
(X. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A szép ko rú ak ju bi le u mi jut ta tá sá nak fe de ze tét
– a XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet
Egyéb szo ci á lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek cím ter hé re –, 
to váb bá a vég re haj tá si költ sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés 
a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A TnyR. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
a 2008. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra
ke rü lõ el lá tá sok ese té ben kell al kal maz ni.

(3) Az R. e ren de let 5.  §-ával meg ál la pí tott sza bá lya it
ak kor kell al kal maz ni, ha a szép ko rú sze mély kö szön té se

2009. jú ni us 30-át kö ve tõ en ese dé kes, azt meg elõ zõ en az
R.-nek a 2009. áp ri lis 30-án ha tá lyos sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

(4) E ren de let 1–3. és 5.  §-a, va la mint mel lék le te a ki hir -
de tést kö ve tõ ne gye dik na pon ha tá lyát vesz ti. Ez a ren del -
ke zés a ki hir de tést kö ve tõ ötö dik na pon ha tá lyát vesz ti.

5.  §

(1) 2009. má jus 1-jén ha tá lyát vesz íti az R.
a) 2.  § (1) be kez dés ca) al pont já ban „a Mi nisz ter el nö -

ki Hi va tal (a továb biak ban: MeH) és” szö veg rész,
b) 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban „a MeH-nek és” szö -

veg rész,
c) 2.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „a MeH-et,”

szö veg rész.

(2) 2009. má jus 1-jén az R.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint 2.  § (4) be kez dé sé -

nek elsõ és má so dik mon da tá ban „a MeH” szö veg rész he -
lyé be „az Igaz ga tó ság” szö veg rész,

b) 2.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „a
MeH-nek” szö veg rész he lyé be „az Igaz ga tó ság nak” szö -
veg rész
lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Melléklet a 60/2009. (III. 27.) Korm. rendelethez

,,2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2009. évi nyug díj-meg ál la pí tás ese tén

Év Szor zó szám Év Szor zó szám Év Szor zó szám

1950. 186,350 1970. 59,345 1990. 12,171
1951. 174,511 1971. 56,735 1991. 9,698
1952. 137,332 1972. 53,828 1992. 7,995
1953. 129,320 1973. 50,166 1993. 6,793
1954. 118,080 1974. 46,580 1994. 5,336
1955. 112,307 1975. 43,696 1995. 4,739
1956. 103,817 1976. 41,694 1996. 4,036
1957. 89,164 1977. 38,786 1997. 3,253
1958. 87,195 1978. 35,913 1998. 2,747
1959. 83,617 1979. 34,137 1999. 2,438
1960. 81,671 1980. 32,296 2000. 2,188
1961. 80,578 1981. 30,325 2001. 1,883
1962. 78,622 1982. 28,475 2002. 1,574
1963. 75,656 1983. 27,248 2003. 1,377
1964. 73,244 1984. 24,307 2004. 1,303
1965. 72,990 1985. 22,239 2005. 1,184
1966. 69,535 1986. 20,630 2006. 1,100
1967. 67,384 1987. 18,996 2007. 1,068
1968. 65,977 1988. 17,301
1969. 63,236 1989. 14,800

”



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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

30/2009. (III. 27.) FVM
rendelete

a sertésállományok Aujeszky-betegségtõl  való
mentesítésének szabályairól

és a mentesség fenntartásáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  § (2) be kez dé se 17. és
20. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Au jes z ky-be teg ség re néz ve fer tõ zött az a ser tés,
aa) amely bõl az Au jes z ky-be teg ség ví ru sa, an ti gén jei

vagy DNS-e ki mu tat ha tó;
ab) amely az Au jes z ky-be teg ség re gya nút kel tõ tü ne te -

ket mu tat és olyan ál lo mány ban tart ják, amely ben a fer tõ -
zött sé get ha tó sá gi lag meg ál la pí tot ták;

ac) amely nek Au jes z ky-be teg ség re irá nyu ló szeroló -
giai vizs gá la ta gB-ELI SA po zi tív, il let ve vak cin ázott ser -
tés ese tén gE-ELI SA po zi tív ered mé nyû;

b) Au jes z ky-be teg ség fer tõ zött sé gé re néz ve gya nús az
a ser tés,

ba) amely nek kli ni kai tü ne tei vagy kór bonc ta ni el vál -
to zá sai az Au jes z ky-be teg ség re utal nak és a la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok az Au jes z ky-be teg ség ví ru sá nak, an ti gén jé nek 
vagy DNS-ének je len lé tét még nem zár ták ki;

bb) ame lyet a meg elõ zõ 40 na pon be lül fer tõ zött ser tés -
sel egy ál lo mány ban tar tot tak, vagy fer tõ zött ser tés tõl
szár ma zó on dó val ter mé ke nyí tet tek;

c) ser tés-te nyész ál lo mány: az a ser tés ál lo mány, amely -
ben sza po rí tás cél já ból te nyész kant, te nyész sül dõt vagy
te nyész ko cát tar ta nak;

d) ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo mány: olyan ál lo mány,
amely ben a ser té se ket nem sa ját fo gyasz tás ra tör té nõ híz -
la lá si cél lal tart ják, és ahol sza po rí tás nem fo lyik (a továb -
biak ban c) és d) pont együtt: ál lo mány);

e) te nyész kan: 6 hó na pos nál idõ sebb, az ál lat te nyész té -
si jog sza bá lyok sze rint te nyész té si cél ra ki vá lasz tott, hím -
iva rú ser tés;

f) te nyész ko ca: 6 hó na pos nál idõ sebb, az ál lat te nyész -
té si jog sza bá lyok sze rint te nyész té si cél ra ki vá lasz tott,
már leg alább egy szer fi alt nõ iva rú ser tés;

g) te nyész sül dõ: 6 hó na pos nál idõ sebb, az ál lat te nyész -
té si jog sza bá lyok sze rint te nyész té si cél ra ki vá lasz tott,
még egy szer sem fi alt, nõ iva rú ser tés;

h) nagy lét szá mú ál lo mány: több mint 100 ser tés bõl
álló ál lo mány;

i) kis lét szá mú ál lo mány: leg fel jebb 100 ser tés bõl álló
ál lo mány.

2.  §

(1) Az Au jes z ky-be teg ség be je len té si kö te le zett ség alá
tar to zó be teg ség. A be teg ség be je len té sé nek ál ta lá nos sza -
bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(2) Az Au jes z ky-be teg ség el len vak cin áz ni ti los.

3.  §

(1) Az ál lo mány mi nõ sí té sét a be te le pí tés be fe je zé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül a tu laj do nos kö te les kez de mé nyez -
ni a ke rü le ti fõ ál lat or vos nál.

(2) Az ál lo má nyok mi nõ sí té sé vel és a men tes ség el len -
õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek (vér vé tel, vér vizs gá lat) az 
ál lat tar tót ter he lik.

Mentes állomány

4.  §

(1) Au jes z ky-be teg ség tõl men tes, azaz „M” mi nõ sí té sû
az a ser tés, amely bõl a be teg ség ví ru sa, an ti gén jei vagy
DNS-e nem mu tat ha tó ki, gB-ELI SA vizs gá la ta ne ga tív
ered mé nyû és men tes ál lo mány ban tart ják.

(2) „M” mi nõ sí té sû az az ál lo mány, amely meg fe lel az
alább fel so rolt va la mennyi fel té tel nek:

a) az ál lo mány ban a fer tõ zött sé get két éven be lül nem
ál la pí tot ták meg;

b) az ál lo mány ban a kü lön jog sza bály alap ján elõ írt jár -
vány vé de lem sze mé lyi és tár gyi fel té te lei biz to sí tot tak;

c) nagy lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben az ál lo -
mány ban lévõ va la mennyi te nyész ál la ton, va la mint a hí zó -
ál la tok 95%-os meg bíz ha tó ság és 20%-os elõ for du lá si
arány figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dén
egy idõ ben vég zett gB-ELI SA vizs gá lat ne ga tív ered -
ményt adott, és a ko cá kat, ko ca sül dõ ket iga zol tan men tes
te nyész kan nal fe dez tet ték vagy ilyen ka nok on dó já val ter -
mé ke nyí tet ték;

d) kis lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben az ál lo mány -
ban lévõ va la mennyi te nyész ko ca, va la mennyi vem hes te -
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nyész ko ca sül dõ, va la mennyi te nyész kan, és az ál lo mány -
ban ta lál ha tó 4 hó na pos nál idõ sebb ser té sek 5%-án, de mi -
ni mum 1 egye den egy idõ ben vég zett gB-ELI SA vizs gá lat
ne ga tív ered ményt adott, és a ko cá kat, ko ca sül dõ ket iga -
zol tan men tes te nyész kan nal fe dez tet ték vagy ilyen ka nok
on dó já val ter mé ke nyí tet ték;

e) ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo má nyok ese té ben az ál lo -
mány 95%-os meg bíz ha tó ság és 10%-os elõ for du lá si
arány figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dé re
ki ter je dõ, egy idõ ben vég zett gB-ELI SA vizs gá lat ne ga tív
ered ményt adott; amennyi ben a hí zó ál lo mány 20 egyed nél 
ke ve seb bõl áll, az ál la tok 10%-át, de éven te mi ni mum 1 ál -
la tot kell meg vizs gál ni.

(3) Au jes z ky-be teg ség tõl men tes az a me gye, amely nek
te rü le tén csak „M” mi nõ sí té sû ál lo mány ta lál ha tó.

Mentes, vakcinázott állomány

5.  §

(1) Au jes z ky-be teg ség tõl men tes, vak cin ázott ál lo -
mány, azaz „MV” mi nõ sí té sû az az ál lo mány, amely meg -
fe lel az alább fel so rolt va la mennyi fel té tel nek:

a) a fer tõ zött sé get két éven be lül nem ál la pí tot ták meg;
b) az ál lo mányt ki zá ró lag gE-de lé ci ós mu táns ví rust

tar tal ma zó vak ci ná val im mu ni zál ták;
c) a kü lön jog sza bály alap ján elõ írt jár vány vé de lem

sze mé lyi és tár gyi fel té te lei biz to sí tot tak;
d) nagy lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben va la -

mennyi te nyész ál la ton, va la mint a hí zó ál la tok 95%-os
meg bíz ha tó ság és 20%-os elõ for du lá si arány figye lembe -
véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dén egy idõ ben vég -
zett gE-ELI SA vizs gá lat ne ga tív ered ményt adott, és a ko -
cá kat, ko ca sül dõ ket iga zol tan men tes te nyész kan nal fe -
dez tet ték vagy ilyen ka nok on dó já val ter mé ke nyí tet ték;

e) kis lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben az ál lo mány -
ban lévõ va la mennyi te nyész ko ca, va la mennyi vem hes te -
nyész ko ca sül dõ, va la mennyi te nyész kan és az ál lo mány -
ban ta lál ha tó 4 hó na pos nál idõ sebb ser té sek 5%-án, de mi -
ni mum 1 egye den egy idõ ben vég zett gE-ELI SA vizs gá lat
ne ga tív ered ményt adott, és a ko cá kat, ko ca sül dõ ket iga -
zol tan men tes te nyész kan nal fe dez tet ték vagy ilyen ka nok
on dó já val ter mé ke nyí tet ték;

f) ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo má nyok ese té ben az ál lo -
mány 95%-os meg bíz ha tó ság és 10%-os elõ for du lá si
arány figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dé re
ki ter je dõ, egy idõ ben vég zett gE-ELI SA vizs gá lat ne ga tív
ered ményt adott; amennyi ben a hí zó ál lo mány 20 egyed nél 
ke ve seb bõl áll, az ál la tok 10%-át, de éven te mi ni mum 1 ál -
la tot kell meg vizs gál ni.

(2) Au jes z ky-be teg ség tõl vak cin ázott men tes az a me -
gye, amely nek te rü le tén nincs mi nõ sí tet len vagy fer tõ zött,
azaz „C” mi nõ sí té sû ál lo mány és még van leg alább egy
„MV” mi nõ sí té sû ál lo mány.

Fertõzött állomány

6.  §

(1) Fer tõ zött, azaz „C” mi nõ sí té sû az az ál lo mány,
amely ben a fer tõ zött sé get, il let ve a be teg sé get ha tó sá gi lag
meg ál la pí tot ták.

(2) A fer tõ zött ál lo mányt mi e lõbb, de leg ké sõbb a ter -
me lé si cik lus vé gén, il let ve az ál lo mány fer tõ zöt té nyil vá -
ní tá sát kö ve tõ 7 hó na pon be lül fel kell szá mol ni.

(3) Az ál lo mány fel szá mo lá sa kü lön jog sza bály ren del -
ke zé se sze rint ál la mi kár ta la ní tás mel lett tör té nik.

Az állományok betegségre vonatkozó minõsítése 
és átminõsítése

7.  §

(1) Az or szág ban ta lál ha tó va la mennyi ál lo mány nak
ren del kez nie kell a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
ille té kes te rü le ti szer ve (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti
szer ve) ál tal ha tá ro zat ban ki adott, az Au jes z ky-be teg ség re 
vo nat ko zó mi nõ sí tés sel. A ha tá ro za tot az MgSzH te rü le ti
szer ve az e ren de let ben elõ írt vizs gá la tok alap ján adja ki.

(2) Egy adott me gye Au jes z ky-be teg ség re vo nat ko zó
mi nõ sí té si ha tá ro za tát a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban: MgSzH Köz pont)
adja ki.

8.  §

(1) „MV” mi nõ sí té sû te nyész ál lo mány „M” mi nõ sí té sû -
vé ak kor mi nõ sít he tõ át, ha:

a) nagy lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben az ál lo -
mány ban lévõ va la mennyi te nyész ál la ton, va la mint a hí zó -
ál la tok 95%-os meg bíz ha tó ság és 20%-os elõ for du lá si
arány figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dén,
egy idõ ben vég zett gB-ELI SA ne ga tív vizs gá lat ered -
ményt adott;

b) kis lét szá mú te nyész ál lo mány ese té ben az ál lo mány -
ban lévõ va la mennyi te nyész ko ca, va la mennyi vem hes te -
nyész ko ca sül dõ, va la mennyi te nyész kan, és az ál lo mány -
ban ta lál ha tó 4 hó na pos nál idõ sebb ser té sek 5%-án, de mi -
ni mum 1 egye den egy idõ ben vég zett gB-ELI SA vizs gá lat
ne ga tív ered ményt adott.

(2) „MV” mi nõ sí té sû ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo mány
„M” mi nõ sí té sû vé ak kor mi nõ sít he tõ át, ha az ál lo mány
95%-os meg bíz ha tó ság és 10%-os elõ for du lá si arány
figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dé re ki ter -
je dõ, egy idõ ben vég zett gB-ELI SA vizs gá lat ne ga tív
ered ményt adott; amennyi ben a hí zó ál lo mány 20 egyed nél 
ke ve seb bõl áll, az ál la tok 10%-át, de éven te mi ni mum 1 ál -
la tot kell meg vizs gál ni.

7682 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/38. szám



A mentesség ellenõrzése

9.  §

(1) Az „M” mi nõ sí té sû ál lo má nyok men tes sé gét
gB-ELI SA vizs gá lat tal, az „MV” mi nõ sí té sû ál lo má nyok
men tes sé gét gB- és gE-ELI SA vizs gá la tok kal kell el len -
õriz ni a (2)–(7) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint.

(2) Va la mennyi te nyész kant – be le ért ve a köz te nyész -
tés ben fe de zõ apa ál la to kat is – fél éven te kell megvizs -
gálni.

(3) A mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo má sok tel jes ser tés -
ál lo má nyát fél éven te kell meg vizs gál ni.

(4) Nagy lét szá mú te nyész ál lo mány ban a nõ iva rú te -
nyész ál la to kat fél éven te az aláb bi ak sze rint kell vizs gá lat -
nak alá vet ni:

a) 20 vagy an nál ke ve sebb koca ese tén a ko cák 50%-át, 
de leg ke ve sebb 1 ko cát;

b) 20 ko cá nál na gyobb ál lo mány ban a ko cák 5%-át, de
leg ke ve sebb 10 ko cát;

c) a 6 hó na pon be lül le fi alt ko ca sül dõk 20%-át.

(5) Nagy lét szá mú te nyész ál lo mány ban ta lál ha tó hí zó -
ál la tok 95%-os meg bíz ha tó ság és 20%-os elõ for du lá si
arány figye lembe véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye dét
éven te kell meg vizs gál ni.

(6) Kis lét szá mú te nyész ál lo mány ban va la mennyi te -
nyész ko cát, va la mennyi vem hes te nyész ko ca sül dõt és az
ál lo mány ban ta lál ha tó 4 hó na pos nál idõ sebb ser té sek
5%-át, de mi ni mum 1 egye det éven te meg kell vizs gál ni.

(7) Ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo má nyok ban az el len õr zõ
vizs gá la to kat éven te 95%-os meg bíz ha tó ság mel lett
20%-os elõ for du lá si arány figye lembe véte lével kell vé -
gez ni; amennyi ben a hí zó ál lo mány 20 egyed nél ke ve seb -
bõl áll, az ál la tok 10%-át, de éven te mi ni mum 1 ál la tot kell 
meg vizs gál ni.

10.  §

(1) Ha az „M” mi nõ sí té sû ál lo mány el len õr zõ szeroló -
giai vizs gá la ta akár egy eset ben is po zi tív vagy ké tes ered -
ményt ad, ak kor a továb biak ban e §-ban fog lal tak sze rint
kell el jár ni. A fer tõ zött ség re gya nút kel tõ kli ni kai tü ne tek
vagy el vál to zá sok elõ for du lá sa ese tén a 18.  §-ban fog lal -
tak sze rint kell el jár ni.

(2) Azt az „M” mi nõ sí té sû ál lo mányt, amely ben po zi tív
vagy ké tes ered ményt adó egye det ta lál nak, meg fi gye lé si
zár lat alá kell he lyez ni, és az „M” mi nõ sí tést fel kell füg -
gesz te ni. A po zi tív vagy ké tes egyed vér vizs gá la tát 14 nap
múl va gB-ELI SA és ví rus ne ut ra li zá ci ós vizs gá la tok kal
kell meg is mé tel ni.

(3) Amennyi ben az is mét lõ vizs gá la tok ne ga tív ered -
ménnyel zá rul nak, a meg fi gye lé si zár la tot fel kell ol da ni és 
az ál lo mány vissza kap ja az „M” mi nõ sí té sét.

(4) Amennyi ben az is mét lõ vizs gá la tok kö zül bár me lyik 
is ké tes vagy po zi tív ered ményt ad, ak kor az ál la tot fer tõ -
zött nek kell te kin te ni, le kell ölni és a Nem ze ti Re fe ren cia
La bo ra tó ri um ba (a továb biak ban: NRL) kell kül de ni ví -
rus ki mu ta tás cél já ból.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti vizs gá lat tal egy idõ ben a le -
ölt ál lat tal egy lég tér ben tar tott ál la tok kö zül:

a) te nyész ál lo mány ese té ben va la mennyi 6 hó na pos nál 
idõ sebb ál la tot,

b) ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo mány ese té ben 95%-os
meg bíz ha tó ság és 10%-os elõ for du lá si arány figye lembe -
véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye det

is meg kell vizs gál ni gB-ELI SA mód szer rel.

(6) Amennyi ben a le ölt ál lat la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
so rán a be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy DNS-ét nem le -
het ki mu tat ni, és a vele egy lég tér ben tar tott ál la tok (5) be -
kez dés sze rin ti vizs gá la ta ne ga tív ered ménnyel vég zõ dött,
ak kor a meg fi gye lé si zár la tot fel kell ol da ni, és az ál lo -
mány vissza kap ja „M” mi nõ sí té sét.

(7) Amennyi ben a le ölt ál lat la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
so rán a be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy DNS-ét az NRL
ki mu tat ja, il let ve a le ölt ál lat tal egy lég tér ben tar tott ál la -
tok (5) be kez dés sze rin ti vizs gá la ta so rán akár csak egy po -
zi tív vagy ké tes ered mény szü le tik, ak kor azt az ál lo mányt
fer tõ zött nek kell te kin te ni.

11.  §

(1) Ha az „MV” mi nõ sí té sû ál lo mány el len õr zõ sze ro ló -
gi ai vizs gá la ta akár egy eset ben is po zi tív vagy ké tes
gE-ELI SA ered ményt ad, ak kor a továb biak ban e §-ban
fog lal tak sze rint kell el jár ni. A fer tõ zött ség re gya nút kel tõ
kli ni kai tü ne tek vagy el vál to zá sok elõ for du lá sa ese tén
a 18.  §-ban fog lal tak sze rint kell el jár ni.

(2) Azt az „MV” mi nõ sí té sû ál lo mányt, amely ben po zi -
tív vagy ké tes gE-ELI SA ered ményt adó egye det ta lál nak,
meg fi gye lé si zár lat alá kell he lyez ni, és az „MV” mi nõ sí -
tést fel kell füg gesz te ni. A po zi tív vagy ké tes egyed vér -
vizs gá la tát 14 nap múl va gE-ELI SA vizs gá lat tal kell meg -
is mé tel ni.

(3) Amennyi ben az is mét lõ vizs gá la tok ne ga tív ered -
ménnyel zá rul nak, a meg fi gye lé si zár la tot fel kell ol da ni és 
az ál lo mány vissza kap ja az „MV” mi nõ sí té sét.

(4) Amennyi ben az is mét lõ vizs gá la tok so rán a gE-ELI -
SA vizs gá lat po zi tív vagy ké tes ered ményt ad, ak kor az ál -
la tot fer tõ zött nek kell te kin te ni, le kell ölni, és az NRL-be
kell kül de ni ví rus ki mu ta tás cél já ból.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti vizs gá lat tal egy idõ ben a le -
ölt ál lat tal egy lég tér ben tar tott ál la tok kö zül:

a) te nyész ál lo mány ese té ben va la mennyi 6 hó na pos nál 
idõ sebb ál la tot,

2009/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7683



b) ön ál ló áru ter me lõ hí zó ál lo mány ese té ben 95%-os
meg bíz ha tó ság és 10%-os elõ for du lá si arány figye lembe -
véte lével meg ha tá ro zott szá mú egye det

is meg kell vizs gál ni gE-ELI SA mód szer rel.

(6) Amennyi ben a le ölt ál lat la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
so rán a be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy DNS-ét nem le -
het ki mu tat ni, és a vele egy lég tér ben tar tott ál la tok (5) be -
kez dés sze rin ti vizs gá la ta gE-ELI SA ne ga tív ered ménnyel 
vég zõ dött, ak kor a meg fi gye lé si zár la tot fel kell ol da ni és
az ál lo mány vissza kap ja „MV” mi nõ sí té sét.

(7) Amennyi ben a le ölt ál lat la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
so rán a be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy DNS-ét az NRL
ki mu tat ja, il let ve a le ölt ál lat tal egy lég tér ben tar tott ál la -
tok (5) be kez dés sze rin ti vizs gá la ta so rán akár csak egy po -
zi tív vagy ké tes ered mény szü le tik, ak kor azt az ál lo mányt
fer tõ zött nek kell te kin te ni.

12.  §

(1) Az MgSzH te rü le ti szer ve koc ká zat becs lés alap ján
kö te les el len õriz ni és do ku men tál ni:

a) a ser tés te le pek jár vány vé del mi fel té te le it és nyil ván -
tar tá sát;

b) a ve té lé sek, hal va el lé sek la bo ra tó ri u mi ki vizs gá lá -
sát;

c) a sze ro ló gi ai vizs gá la tok ra vo nat ko zó elõ írások be -
tar tá sát.

(2) Ha az elõ írt vizs gá la to kat el mu lasz tot ták el vé gez ni
vagy ha az el len õr zé sek so rán olyan mu lasz tás vagy egyéb
kö rül mény for dult elõ, amely  miatt az ál lo mány köz vet len
vagy köz ve tett fer tõ zött sé gé nek gya nú ja me rül fel, ak kor
az MgSzH te rü le ti szer ve – a ko ráb bi mi nõ sí tés fel füg -
gesz té se mel lett – el ren de li az ál lo mány 9.  § sze rin ti el len -
õr zõ sze ro ló gi ai vizs gá la tát. A vizs gá la tok so rán eset le ge -
sen elõ for du ló po zi tív vagy ké tes ered mé nyek ese tén a 10.
és 11.  §-ban fog lal tak az irány adók.

Az állatforgalmazás szabályai

13.  §

(1) Adott ál lo mány ba ser tést ala cso nyabb ál lat egész -
ség ügyi stá tu szú ál lo mány ból be szál lí ta ni ti los. Be szál lí -
tás elõtt az ál la to kat kü lön jog sza bály sze rint, 40 na pig el -
kü lö nít ve kell tar ta ni.

(2) „M” és „MV” mi nõ sí té sû ál lo mány ba sza po rí tó -
anya got (sper mát és emb ri ót) be vin ni csak en ge dé lye zett
mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ és emb rió át ül te tõ ál lo más ról
sza bad.

(3) Fer tõ zött ál lo mány ból ser tés csak az ál lo mány fel -
szá mo lá sa ke re té ben, el kü lö ní tett vá gás ra szál lít ha tó ki.

(4) Vad disz nó csak ne ga tív gB-ELI SA egye di vizs gá la ti 
ered mény bir to ká ban szál lít ha tó. A sze ro ló gi ai vizs gá la -
tok so rán po zi tív nak bi zo nyult egye dek kel, il let ve azok
szár ma zá si ál lo má nya ik kal kap cso la tos to váb bi el já rást az
MgSzH te rü le ti szer ve ha tá roz za meg az MgSzH Köz pont -
tal  való egyez te tést köve tõen.

Az állományt ellátó állatorvos feladatai

14.  §

A kü lön jog sza bály ban fog lalt je len té si kö te le zett sé gén
túl Au jes z ky-be teg ség fer tõ zött sé gé nek gya nú ja ese tén az
ál lo mányt el lá tó ál lat or vos kö te les a fer tõ zött ség to vább -
ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben ide ig le nes in -
téz ke dé se ket ten ni.

A hatósági állatorvos feladatai

15.  §

A ha tó sá gi ál lat or vos az Au jes z ky-be teg ség fer tõ zött sé -
gé nek gya nú ja ese tén kö te les:

a) a hely szín re ki száll ni;
b) a fer tõ zött ség gya nú já nak meg ál la pí tá sa ese tén meg -

fi gye lé si zár la tot el ren del ni, és in téz ked ni a fer tõ zött ség
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló min ta vé tel rõl;

c) a 10. és 11.  §-ban fog lal tak sze rint el jár ni, ha az „M”
vagy „MV” mi nõ sí té sû ál lo mány ban le foly ta tott el len õr zõ 
vizs gá la tok po zi tív vagy ké tes ered ményt ad nak.

A kerületi fõállatorvos feladatai

16.  §

A ke rü le ti fõ ál lat or vos kö te les:
a) az ál lo má nyok mi nõ sí té sét ha tá ro zat ban ki ad ni;
b) az Au jes z ky-be teg ség fer tõ zött sé gé nek gya nú ja ese -

tén:
ba) a hely szín re ki száll ni és a ha tó sá gi ál lat or vos ál tal

ho zott in téz ke dé se ket fe lül vizs gál ni, il let ve szük ség ese -
tén mó do sí ta ni;

bb) szük ség ese tén a fer tõ zött ség, il let ve a be teg ség
meg ál la pí tá sa ér de ké ben di ag nosz ti kai célú le ölést el ren -
del ni;

bc) amennyi ben a sze ro ló gi ai vizs gá la tok gB-ELI SA,
il let ve vak cin ázott ser tés ese té ben gE-ELI SA po zi ti vi tást
mu tat nak ki, a fer tõ zött sé get ha tó sá gi lag meg ál la pí ta ni;

bd) amennyi ben a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok az Au jes z -
ky-be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy DNS-ét mu tat ják ki,
az Au jes z ky-be teg sé get ha tó sá gi lag meg ál la pí ta ni;

c) a fer tõ zött ség, il let ve a be teg ség meg ál la pí tá sát
köve tõen:
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ca) az ál lo mányt he lyi zár lat alá he lyez ni;
cb) az ál lo mány fel szá mo lá sát el ren del ni és az ál la mi

kár ta la ní tás ról in téz ked ni;
cc) a ha tó sá gi ál lat or vos út ján in téz ked ni an nak ér de -

ké ben, hogy mind azon ser tés tar tó he lyek, ame lyek a he lyi
zár lat alatt álló ál lo mánnyal élõ ál lat, ser tés ter mék vagy ra -
gály fo gó tár gyak út ján kap cso lat ba ke rül tek, meg fi gye lé si
zár lat alá ke rül je nek;

cd) az MgSzH te rü le ti szer vét a meg tett in téz ke dé sek -
rõl tá jé koz tat ni.

Az MgSzH területi szervének feladatai

17.  §

Az MgSzH te rü le ti szer ve kö te les:
a) a ke rü le ti fõ ál lat or vos je len té se alap ján a hely szín re

ki száll ni, an nak in téz ke dé se it el len õriz ni, szük ség ese tén
ki egé szí te ni vagy mó do sí ta ni, va la mint az MgSzH Köz -
pont nak je len tést ten ni;

b) a jár vány ta ni vizs gá la tot irá nyí ta ni an nak ki de rí té se
ér de ké ben, hogy a fer tõ zés hon nan szár maz ha tott, mennyi
ide je áll fenn, a fel té te le zett ere de ti for rás ból és az ész lelt
góc ból hová hur col hat ták el, és a fer tõ zött ség meg ál la pí tá -
sát meg elõ zõ negy ven na pon be lül hová tör tént élõ ál lat-,
nyers ter mék-, ta kar mány-, alom- és trá gya szál lí tás, va la -
mint sze mély- és jár mû for ga lom;

c) az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét ér te sí te ni, ha
a fer tõ zött ség más me gyé bõl szár ma zik vagy en nek gya nú -
ja me rül fel, il let ve a fer tõ zött ség át hur co lá sá nak le he tõ sé -
ge áll fenn;

d) irá nyí ta ni a fer tõ zött ség le küz dé se ér de ké ben meg -
tett fel ada to kat, va la mint a hely szí nen el len õriz ni az en nek 
ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek vég re haj tá sát;

e) a fer tõ zött ál lo mány fel szá mo lá sát köve tõen rész le -
tes je len tést ten ni az MgSzH Köz pont nak.

Vizsgálati anyag küldése, a laboratóriumok feladatai

18.  §

(1) Az Au jes z ky-be teg ség fer tõ zött sé gé nek gya nú ja
ese tén vett min ták, il let ve a 10–11.  § sze rint vett min ták
vizs gá la tát csak az NRL vé gez he ti el. A fer tõ zött ség, il let -
ve a be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa csak az NRL vizs gá -
la ti ered mé nye alap ján tör tén het meg.

(2) Az ál lo má nyok mi nõ sí té se, il let ve men tes sé gük el -
len õr zé sé re szol gá ló min ták vizs gá la tát min den olyan la -
bo ra tó ri um el vé gez he ti, ame lyet az MgSzH Köz pont ja az
ál la mi la bo ra tó ri u mok kö zül erre ki je lölt, vagy amely nem
ál la mi la bo ra tó ri um nak a kü lön jog sza bály ban fog lal tak
sze rint erre en ge délyt adott. Ezen la bo ra tó ri u mok kö te le -
sek részt ven ni az NRL ál tal éven te meg szer ve zés re ke rü lõ 
kör vizs gá la tok ban.

(3) Az NRL fel ada ta it a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Ál lat egész ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó sá ga
lát ja el.

(4) A la bo ra tó ri um a vizs gá la tok ered mé nyé rõl kö te les
ér te sí te ni a be kül dõ ál lat or vost és az MgSzH te rü le ti szer -
vét.

A megfigyelési és a helyi zárlat szabályai

19.  §

(1) A meg fi gye lé si zár lat sza bá lyai a kö vet ke zõk:

a) a zár lat alatt álló hely be já ra tá nál a zár lat té nyét jól
lát ha tó, tar tós, „Au jes z ky-be teg ség, meg fi gye lé si zár lat,
jo go su lat lan sze mé lyek be lé pé se ti los” szö ve gû fel irat tal
je lez ni kell, ezen kí vül kéz- és láb be li fer tõt le ní tés re al kal -
mas be ren de zést kell el he lyez ni és a ha tó sá gi ál lat or vos ál -
tal meg ha tá ro zott fer tõt le ní tõ szer rel mû köd tet ni;

b) a zár lat alatt álló hely rõl fo gé kony ál lat, an nak ter -
mé ke és fer tõ zést köz ve tí tõ tárgy nem vi he tõ ki, oda nem
vi he tõ be, a le zárt te rü let re csak ha tó sá gi ál lat or vo si en ge -
déllyel, meg fe le lõ vé dõ ru há zat (gu mi csiz ma, kesz tyû,
sap ka, kö peny) vi se lé sé vel azok lép het nek be, akik nek ott -
lé te az ál la tok el lá tá sá hoz vagy egyéb el en ged he tet len ok -
ból szük sé ges, a sze mély for ga lom ról nap ra kész nyil ván -
tar tást kell ve zet ni. A vé dõ ru há zat a zár lat alatt álló hely rõl 
csak fer tõt le ní tés után vi he tõ ki;

c) a zár lat alá he lye zett te rü le ten be lül csak a ha tó sá gi
ál lat or vos en ge dé lyé vel le het az ál la to kat át cso por to sí ta ni;

d) a zár lat fenn ál lá sá nak ide je alatt az ál lat tar tó te le pen
be lül az ál la tok tar tóz ko dá si he lyé hez (is tál ló, ól) ve ze tõ és 
azok kö rül fek võ utak fe lü le tét a ha tó sá gi ál lat or vos uta sí -
tá sa sze rint rend sze re sen fer tõt le ní te ni kell;

e) az el hul lott, le ölt ser té se ket ár tal mat lan ná té te lü kig
úgy kell meg õriz ni, hogy azok hoz sem ál la tok, sem pe dig
il le ték te len sze mé lyek ne jut has sa nak hoz zá;

f) a zár lat alatt lévõ he lyen a ser tés trá gyát, az al mot és
a ta kar mány hul la dé kot össze kell gyûj te ni és azt na pon ta
ár tal mat la ní ta ni kell a kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé sei
sze rint.

(2) A he lyi zár lat sza bá lyai a kö vet ke zõk:

a) a zár lat alatt álló hely be já ra tá nál a zár lat té nyét jól
lát ha tó, tar tós, „Au jes z ky-be teg ség, he lyi zár lat, jo go su -
lat lan sze mé lyek be lé pé se ti los” szö ve gû fel irat tal je lez ni
kell, ezen kí vül kéz- és láb be li fer tõt le ní tés re al kal mas be -
ren de zést kell el he lyez ni és a ha tó sá gi ál lat or vos ál tal
meg ha tá ro zott fer tõt le ní tõ szer rel mû köd tet ni;

b) he lyi zár lat alatt álló he lyen ter mé ke nyí te ni és fe dez -
tet ni ti los;

c) a he lyi zár lat alatt álló he lyen az (1) be kez dés
b)–f) pont jai sze rin ti in téz ke dé se ket is al kal maz ni kell.
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A fertõzött állományok felszámolása 
és ártalmatlanítása

20.  §

(1) A fer tõ zött ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sát köve tõen
a fer tõ zött ál lo má nyok fel szá mo lá sa iránt a ke rü le ti fõ ál -
lat or vos in téz ke dik.

(2) A fer tõ zött, il let ve a fer tõ zött ség re gya nús ser tést
 diagnosztikai vizs gá lat cél já ból a ke rü le ti fõ ál lat or vos ha -
tá ro za ta alap ján a fer tõ zött ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa nél -
kül is le le het ölet ni.

(3) A fer tõ zött ser tés ál lo mány ál la mi kár ta la ní tás mel -
let ti fel szá mo lá sá ról  szóló ha tá ro za tot a ke rü le ti fõ ál lat or -
vos hoz za meg, több me gyét érin tõ eset ben ki kell kér ni az
MgSzH Köz pont vé le mé nyét.

21.  §

A fer tõ zött vagy fer tõ zött ség re gya nús ser té sek el hul lá -
sa vagy le ölé se so rán ke let ke zett összes hul la dé kot kü lön
jog sza bály alap ján elõ írt mó don ár tal mat la ní ta ni kell.

22.  §

Az ál lo mány fel szá mo lá sa után a he lyi zár lat te rü le tét
a ke rü le ti fõ ál lat or vos uta sí tá sa sze rint és ha tó sá gi ál lat or -
vos fel ügye le te mel lett kell fer tõt le ní te ni. A fer tõt le ní tést
az ál lat tar tó sa ját költ sé gen kö te les el vé gez ni vagy el vé -
gez tet ni.

A zárlati intézkedések feloldása, a fertõzöttség
megszûntté nyilvánítása

23.  §

(1) A meg fi gye lé si zár la tot fel kell ol da ni:
a) ha a fer tõ zött ség re gya nús ál lat la bo ra tó ri u mi vizs -

gá la ta ne ga tív ered ményt adott;
b) ha a zár la tot a 16.  § c) pont já nak cc) al pont já ban

fog lal tak alap ján ren del ték el és a 14 nap el tel té vel el vég -
zett el len õr zõ sze ro ló gi ai vizs gá lat ne ga tív ered ményt
adott.

(2) A he lyi zár la tot fel kell ol da ni, ha a zár lat alatt álló
he lyen már nincs fo gé kony ál lat és a te le pet a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint fer tõt le ní tet ték.

Sertéstelepek újratelepítése

24.  §

(1) A fer tõ zött ál lo mány fel szá mo lá sá val meg üre se dett
ser tés te le pet csak a he lyi zár lat fel ol dá sa után le het új ra te -

le pí te ni. A be te le pí tést le he tõ leg egy szer re kell el vé gez ni.
Sza ka szos be te le pí tés ese tén a be szál lí tás ra ke rü lõ ál la to -
kat 40 na pig ka ran té noz ni kell.

(2) Az új ra te le pí tett ál lo mány men tes sé gé nek el len õr zé -
sét az utol só be te le pí té sét köve tõen nem ke ve sebb, mint
30 és nem több, mint 40 nap el tel té vel kell el vé gez ni.

(3) Az új ra te le pí tett ál lo mány ból – an nak minõsíté -
séig – csak a ke rü le ti fõ ál lat or vos en ge dé lyé vel, köz vet len
vá gás ra sza bad ser tést ki szál lí ta ni.

A fertõzöttség elõfordulása más állatfajokban

25.  §

A la bo ra tó ri u mi min tát be kül dõ ál lat or vos kö te les a ke -
rü le ti fõ ál lat or vost ér te sí te ni, ha a la bo ra tó ri u mi vizs gá la -
tok so rán az Au jes z ky-be teg ség ví ru sát, an ti gén jét vagy
DNS-ét nem ser tés ben mu tat ják ki. A be teg sé get a ke rü le ti
fõ ál lat or vos ál la pít ja meg és a fer tõ zés ere de tét il le tõ en
jár vány ügyi nyo mo zást vé gez.

Átmeneti és záró rendelkezések

26.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ser tés ál lo má nyok Au jesz ky-fé le be teg ség tõl  való
men te sí té sé nek sza bá lya i ról és a men tes ség fenn tar tá sá ról
 szóló 36/2003. (III. 31.) FVM ren de let.

(3) Az ál lat be teg sé gek be je len té sé nek rend jé rõl  szóló
113/2008. (VIII. 30.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te
A. pont já nak 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

,,3. Au jes z ky-be teg ség”

(4) Ez a ren de let az Au jesz ky-fé le be teg ség re vo nat ko -
zó, a ser té sek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé ben al kal -
ma zan dó ki egé szí tõ ga ran ci ák ról és a be teg ség gel kap cso -
la tos in for má ció nyúj tás sal szem ben tá masz tott kri té ri u -
mok ról  szóló 2008. feb ru ár 21-i 2008/185/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat nak, va la mint az azt mó do sí tó 2008/476/EK,
2008/988/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak  való meg fe le lést
szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszte r

31/2009. (III. 27.) FVM
rendelete

a kéknyelv betegség elleni védekezés
szabályairól

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  § (2) be kez dé se 17. és
20. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let meg ha tá roz za a ké rõ dzõ ál la tok kék nyelv be -
teg sé ge el le ni vé de ke zés hez és a be teg ség fel szá mo lá sá -
hoz szük sé ges in téz ke dé se ket.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. Ál lat: a fo gé kony faj hoz tar to zó ál la tok, ki vé ve a va -

don élõ ál la to kat;
2. Ár tal mat la ní tás: az ál la ti ere de tû mel lék ter mé kek

össze gyûj té se, szál lí tá sa, tá ro lá sa, ke ze lé se, fel dol go zá sa
vagy el ége té se a nem em be ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel -
lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írások meg ál la -
pí tá sá ról  szóló, 2002. ok tó ber 3-i 1774/2002/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let sze rint;

3. Be teg ség gya nú ja: a kék nyelv be teg ség re uta ló kli ni -
kai tü net meg je le né se fo gé kony ál lat faj va la mely egye dé -
ben, amit olyan jár vány ügyi ada tok tá masz ta nak alá, ame -
lyek alap ján en nek a  valószínûségével éssze rû en szá mol ni
kell;

4. El kü lö ní tett vá gás: egy ál lat nak vá gó hí don, tér ben
vagy idõ ben el kü lö ní tet ten tör té nõ le vá gá sa;

5. Fo gé kony ál lat fa jok: va la mennyi ké rõ dzõ;

6. Gaz da ság: olyan lé te sít mény, ahol a kék nyelv be teg -
ség re fo gé kony fajú ál la to kat ál lan dó an vagy át me ne ti jel -
leg gel te nyész te nek, il let ve tar ta nak;

7. Ha tó sá gi meg ál la pí tás: a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak
a Nem ze ti Re fe ren cia La bo ra tó ri um (a továb biak ban:
NRL) ered mé nye i re ala po zott ha tá ro za ta, mely sze rint
a kék nyelv be teg ség meg ál la pí tás ra ke rült;

8. He lyi Jár vány vé del mi Köz pont (HJK): a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vén (a továb -
biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve) be lü li, a be teg ség fel szá -

mo lá sát irá nyí tó szer ve zet, mely nek fel ál lí tá sát a te rü le ti
szerv ve ze tõ je ren de li el jár vány ki tö rés ese tén;

9. Kór oko zó át vi võ (vek tor): a Cu li co i des imi co la ro -
var faj hoz vagy más, a Cu li co i des nem hez tar to zó ro var,
amely ké pes a kék nyelv be teg ség köz ve tí té sé re;

10. Le ölés: min den olyan ha tó sá gi el já rás a le vá gá son
kí vül, amely az ál lat ha lá lát okoz za;

11. Le vá gás: min den olyan el já rás, amely egy ál lat ki -
vé rez te tés sel be kö vet ke zõ ha lá lát okoz za, em be ri fo gyasz -
tás cél já ból;

12. Or szá gos Jár vány vé del mi Köz pont (OJK): a Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont (a továb biak -
ban: MgSzH Köz pont) szer ve ze ti ke re te in be lü li, a kék -
nyelv be teg ség fel szá mo lá sát irá nyí tó or szá gos szer ve zet.

(2) E ren de let vég re haj tá sa so rán a kék nyelv be teg ség re
fo gé kony fa jok hoz tar to zó egyes ál la tok szál lí tá sá nak el -
len õr zé se, meg fi gye lé se, fel ügye le te és kor lá to zá sa te kin -
te té ben a 2000/75/EK ta ná csi irány elv vég re haj tá si sza bá -
lya i ról  szóló 2007. ok tó ber 26-i 1266/2007/EK ren de let
(a továb biak ban: 1266/2007/EK ren de let) 2. cik ké ben sze -
rep lõ fo ga lom meg ha tá ro zá so kat is al kal maz ni kell.

3.  §

A kék nyelv be teg ség be je len té si kö te le zett ség alá tar to -
zó ál lat be teg ség. A be teg ség be je len té sé nek ál ta lá nos sza -
bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

4.  §

Az egye dek és ál lat ál lo má nyok el len õr zé si (monito -
ring) és meg fi gye lé si (sur ve il lan ce) prog ram ke re té ben
vég zett vizs gá la ta i val kap cso la tos költ sé ge ket (vér vé tel,
vér vizs gá lat) az ál lam vi se li, ki vé ve az ál lat for gal ma zás -
hoz kap cso ló dó vizs gá la tok költ sé ge it, me lyek az ál lat tar -
tót ter he lik.

Megfigyelési és helyi zárlat szabályai

5.  §

(1) A meg fi gye lé si zár lat sza bá lyai a kö vet ke zõk:
a) zár lat alatt álló hely rõl (pl. ud var, ma jor, te lep, le ge -

lõ, le ge lõ rész, erdõ, er dõ rész) fo gé kony ál lat, va la mint ál -
la ti pe te sejt, sper ma és emb rió nem vi he tõ ki, il let ve oda
nem vi he tõ be. A zár lat alatt álló hely rõl ál la ti hul la csak
a ha tó sá gi ál lat or vos en ge dé lyé vel, ár tal mat la ní tás vagy
ha tó sá gi vizs gá lat cél já ból vi he tõ ki;

b) a kór oko zó át vi võ ak ti vi tá sá nak ide jén a fo gé kony
ál la to kat le he tõ ség sze rint zárt tér ben kell tar ta ni úgy,
hogy azok más fo gé kony ál la tok kal kór oko zó át vi võk út -
ján ne érint kez hes se nek;
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c) a kór oko zó át vi võk el sza po ro dá sá nak meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben a kór oko zók el len iga zol tan ha té kony ro -
var ir tó sze rek kel – a ke rü le ti fõ ál lat or vos ren del ke zé se
sze rint – ke zel ni kell a zár lat alatt álló ál la to kat, va la mint
kör nye ze tü ket, kü lö nös te kin tet tel a kór oko zó át vi võk te -
nyész he lye i re;

d) ha la dék ta la nul be kell je len te ni a ha tó sá gi ál lat or -
vos nak a meg fi gye lés alá he lye zett ál la to kon ész lelt tü ne -
te ket, a be teg ség tü ne te i nek meg szû né sét vagy az ál la tok
el hul lá sát;

e) a ha tó sá gi ál lat or vos fel ügye le te mel lett a 18.  § elõ -
írásainak meg fele lõen gon dos kod ni kell a gaz da ság ban
lévõ el hul lott ál la tok te te mé nek ár tal mat la ní tá sá ról.

(2) A he lyi zár lat sza bá lyai a kö vet ke zõk:
a) a zár lat alatt álló he lyen ti los a fo gé kony ál la tok ter -

mé ke nyí té se és fe dez te té se;
b) a zár lat alatt álló he lyen az (1) be kez dés a)–e) pont -

jai sze rin ti in téz ke dé se ket is al kal maz ni kell.

Védõ- és megfigyelési körzet szabályai

6.  §

(1) Fo gé kony ál lat, va la mint ál la ti pe te sejt, sper ma és
emb rió a védõ és meg fi gye lé si kör zet (a továb biak ban
együtt: kor lá to zás alá vont kör zet) te rü le tét nem hagy hat ja
el. A ki vi te li ti la lom alól csak az 1266/2007/EK ren de let -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint ad ha tó men tes ség. Az
ál la tok, pe te sejt, sper ma és emb rió 1266/2007/EK ren de let 
va la mely fel té te lé nek  való meg fe le lé sét a ha tó sá gi ál lat or -
vos iga zol ja a szál lí tá si do ku men tu mo kon.

(2) Az azo nos kor lá to zás alá vont kör ze ten be lü li, il let -
ve kör ze ten át tör té nõ szál lí tás hoz a ha tó sá gi állatorvos -
nak iga zol nia kell a szál lí tá si do ku men tu mo kon
az 1266/2007/EK ren de let ál tal elõ írt fel té te lek tel je sü lé -
sét.

(3) Az MgSzH Köz pont a kor lá to zás alatt álló te rü le te -
ken – a jár vány ügyi hely zet mér le ge lé se alap ján – meg tilt -
hat ja a fo gé kony ál lat fa jok be vi te lét ál lat vá sár, ál lat pi ac,
ál lat ki ál lí tás te rü le té re.

(4) A meg fi gye lé si kör zet ben a kék nyelv be teg ség el len
vak cin áz ni ti los.

Korlátozás alá vont körzetbõl érkezõ állatokkal  való
eljárás

7.  §

(1) A kék nyelv be teg ség  miatt kor lá to zás alatt álló te rü -
let rõl szár ma zó ál la tok be szál lí tá sát a tu laj do nos kö te les az 
ér ke zés elõtt 48 órá val be je len te ni és az ál lat egész ség ügyi
bi zo nyít vány egy má so la ti pél dá nyát meg kül de ni az

MgSzH ren del te té si hely sze rint ille té kes te rü le ti szer vé -
nek.

(2) Be te le pí tés elõtt el kell vé gez ni az ál la tok egye di,
a kék nyelv be teg ség ki mu ta tá sá ra szol gá ló la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tát. Az ál la to kat kü lön jog sza bály sze rint, de leg -
alább a la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ered mé nyé nek meg ér ke zé -
sé ig el kü lö nít ve kell tar ta ni.

(3) A sze ro ló gi ai vizs gá lat so rán po zi tív nak bi zo nyu ló
ál la to kat 48 órán be lül vi ro ló gi ai vizs gá lat nak kell alá -
vetni.

(4) A vi ro ló gi ai vizs gá lat so rán po zi tív nak bi zo nyu ló ál -
la to kat 48 órán be lül le kell ölni és gon dos kod ni kell az ál -
la ti hul la ár tal mat la ní tá sá ról.

(5) A sze ro ló gi a i lag po zi tív, de vi ro ló gi a i lag ne ga tív
egye dek el kü lö ní tett vá gás sal tör té nõ le vá ga tá sa iránt
48 órán be lül in téz ked ni kell.

Az állományt ellátó állatorvos feladatai

8.  §

A kü lön jog sza bály ban fog lalt je len té si kö te le zett sé gén
túl kék nyelv be teg ség gya nú ja ese tén az ál lo mányt el lá tó
ál lat or vos kö te les a be teg ség to vább ter je dé sé nek meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben ide ig le nes in téz ke dé se ket ten ni.

A hatósági állatorvos feladatai

9.  §

(1) A ha tó sá gi ál lat or vos a kék nyelv-be teg ség gya nú ja
ese tén kö te les:

a) a hely szín re ki száll ni;
b) a be teg ség gya nú já nak meg ál la pí tá sa ese tén meg fi -

gye lé si zár la tot el ren del ni, és in téz ked ni a be teg ség meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló min ta vé tel rõl;

c) a be teg ség gya nú já ról ha la dék ta la nul je len tést ten ni
a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak;

d) el len õriz ni a meg fi gye lé si zár lat 5.  § (1) be kez dés -
ben fel so rolt sza bá lya i nak be tar tá sát;

e) a ha tó sá gi meg fi gye lés tar ta ma alatt tör tén tek rõl el -
já rá si jegy zõ köny vet ké szí te ni, mely nek a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

ea) a kék nyelv be teg ség meg ne ve zé sét,
eb) az ál lat tar tó ne vét és lak cí mét,
ec) a tar tás he lyét, GPS ko or di ná tá ját, a te lep ál lat -

egész ség ügyi azo no sí tó szá mát,
ed) a kór elõz mé nyi ada to kat,
ef) az ál lat(ok) fa ját, faj tá ját, lét szá mát, a lét szá mon be -

lül az ivar, hasz no sí tás és kor sze rin ti meg osz lást, az egye -
dek vagy az ál lo mány azo no sí tá si szá mát,
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eg) a be teg ség re gya nús ál lat(ok) le írá sát és az ész lelt
tü ne te ket, va la mint

eh) a be teg ség meg ál la pí tá sa cél já ból tett in téz ke dé se -
ket;

f) nyil ván tar tást ké szí te ni azok ról a he lyek rõl, ame lyek
elõ se gít he tik a kór oko zó át vi võ túl élé sét, vagy me ne dé ket
nyúj ta nak szá má ra, el sõ sor ban azok ról a he lyek rõl, ame -
lyek ked vez nek a kór oko zó át vi võ sza po ro dá sá nak;

g) a meg fi gye lés alá he lye zett ál la to kat rend sze re sen
meg vizs gál ni;

h) a ha tó sá gi meg fi gye lés idõ tar ta ma alatt be kö vet ke -
zett el hul lás ese tén an nak okát fel de rí te ni, a be teg ség meg -
ál la pí tá sá hoz szük sé ges vizs gá la to kat el vé gez ni, és vizs -
gá la ti anya got kül de ni a Nem ze ti Re fe ren cia Laborató -
riumba (továb biak ban: NRL);

i) el hul lott ál lat hi á nyá ban a be teg ség re gya nús ál lat
(több ilyen ál lat kö zül a be teg ség re leg jel lem zõbb tü ne te -
ket mu ta tó ál lat) di ag nosz ti kai célú le ölé sé nek el ren de lé -
sé re a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak ja vas la tot ten ni, il let ve a le -
ölés he lyett vagy azon kí vül a be teg ség re gya nús ál la tok -
ból a ké szen lé ti terv ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti min tát az 
NRL-be el kül de ni.

(2) A meg fi gye lé si zár lat nál al kal ma zan dó in téz ke dé se -
ket a ha tó sá gi ál lat or vos ad dig nem füg geszt he ti fel, amíg
a ke rü le ti fõ ál lat or vos ki nem zár ja a kék nyelv be teg ség
gya nú ját.

(3) A kék nyelv be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa ese tén
a ha tó sá gi ál lat or vos:

a) he lyi zár lat alá he lye zi az adott gaz da sá got (illet ve
ál lat tar tó hely, vá gó híd, ál lat pi ac, ál lat vá sár tér te rü le tét);

b) nyil ván tar tást ké szít a he lyi zár lat alá he lye zett ál lo -
mány ról;

c) gon dos ko dik az ál la tok le ölé sé rõl vagy el kü lö ní tett
vá gá sá ról a ke rü le ti fõ ál lat or vos ha tá ro za tá nak meg fele -
lõen;

d) el ren de li az ál la tok te te mé nek ár tal mat la ní tá sát;
e) jár vány ügyi vizs gá la tot foly tat a (4) be kez dé sé nek

meg fele lõen;
f) amennyi ben a he lyi zár lat alatt álló ál lat ál lo mány fel -

szá mo lás ra ke rült, el ren de li a ta ka rí tást és a 18.  § elõ -
írásainak meg fe le lõ fer tõt le ní tést.

(4) A ha tó sá gi ál lat or vos jár vány ügyi nyo mo zást foly tat 
a ké szen lé ti terv ben ta lál ha tó kér dõ ív alap ján. A jár vány -
ügyi nyo mo zás leg alább a kö vet ke zõk re ter jed ki:

a) azon idõ tar tam, ami ó ta a kék nyelv be teg ség je len le -
het az adott gaz da ság ban;

b) a kék nyelv be teg ség le het sé ges for rá sa az adott gaz -
da ság ban;

c) azon gaz da sá gok azo no sí tá sa, ame lyek ben az ál la tok 
ugyan ab ból a fer tõ zé si for rás ból ki in dul va fer tõ zõd het tek;

d) a kór oko zó át vi võ je len lé te és el osz lá sa;
e) az ál la tok be ho za ta la vagy ki vi te le a gaz da ság ból;
f) az ál la ti te te mek ár tal mat la ní tá sa.

(5) A ha tó sá gi ál lat or vos in téz ke dik a kor lá to zás alá
vont te rü let rõl ér ke zett, ka ran tén ba he lye zett ál la tok ból

a be teg ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló min ta vé tel rõl és
a min ták NRL-be kül dé sé rõl.

A kerületi fõállatorvos feladatai

10.  §

(1) A be teg ség gya nú já ról tör tént ér te sü lés ese tén a ke -
rü le ti fõ ál lat or vos kö te les:

a) a hely szín re ha la dék ta la nul ki száll ni;
b) a ha tó sá gi ál lat or vos in téz ke dé se it fe lül vizs gál ni, és

eze ket szük ség sze rint ki egé szí te ni vagy mó do sí ta ni;
c) az MgSzH te rü le ti szer vé nek ha la dék ta la nul je len -

tést ten ni;
d) a kór oko zó át vi võk el le ni ke ze lés gya ko ri sá gát,

mód ját és mér té két – a fel hasz nált ro var ir tó szer per zisz -
ten ci á ját és az ég haj la ti vi szo nyo kat figye lembe
véve – meg ha tá roz ni.

(2) A ke rü le ti fõ ál lat or vos az NRL ered mé nye alap ján
meg ál la pít ja a be teg ség elõ for du lá sát vagy ki zár ja a be teg -
ség gya nú ját.

(3) A kék nyelv be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa ese tén
a ke rü le ti fõ ál lat or vos kö te les:

a) a 9.  §-ban rész le te zett in téz ke dé se ket el ren del ni
azok ra a gaz da sá gok ra is, ame lyek 20 ki lo mé ter su ga rú
kör zet ben he lyez ked nek el az érin tett gaz da ság kö rül;

b) a ha tó sá gi ál lat or vos in téz ke dé se it fe lül vizs gál ni, és
eze ket szük ség sze rint ki egé szí te ni vagy mó do sí ta ni;

c) az MgSzH te rü le ti szer vé nek ha la dék ta la nul je len -
tést ten ni;

d) az érin tett gaz da ság ban tar tott ál la tok le ölé sét, il let -
ve el kü lö ní tett vá gá sát el ren del ni;

e) a kék nyelv be teg ség nyil ván tar tá sát a ha tó sá gi ál lat -
or vo sok nyil ván tar tá sa alap ján össze sít ve el vé gez ni;

f) a be teg ség ere de té re és el ter je dé sé re vo nat ko zó jár -
vány ügyi fel de rí tõ vizs gá la tot foly tat ni a ha tó sá gi ál lat or -
vo sok jár vány ta ni fel mé ré se i nek ér té ke lé sé vel;

g) a vizs gá la tok ered mé nyé rõl és a kék nyelv be teg ség
hely ze té rõl az MgSzH te rü le ti szer vét fo lya ma to san tá jé -
koz tat ni;

h) a be teg ség fel szá mo lá sá ban köz re mû kö dõ ál lat or vo -
sok mun ká ját szer vez ni és irá nyí ta ni.

Az MgSzH területi szervének feladatai

11.  §

(1) Az MgSzH te rü le ti szer ve a kék nyelv be teg ség gya -
nú já ról vagy elõ for du lá sá ról tör té nõ ér te sü lés ese tén:

a) ha la dék ta la nul je len tést tesz az MgSzH Köz pont -
nak;

b) el len õr zi a ke rü le ti fõ ál lat or vos in téz ke dé se it, szük -
ség ese tén azo kat ki egé szí ti vagy mó do sít ja;
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c) ha a be teg ség más me gyé bõl szár ma zik, vagy en nek
gya nú ja me rül fel, il let ve fer tõ zé sé nek le he tõ sé ge áll fenn,
ér te sí ti az MgSzH azon te rü le ti szer vét, amely nek az ille té -
kességébe az érin tett me gye tar to zik.

(2) A kék nyelv be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa ese tén
az MgSzH te rü le ti szer vé nek ve ze tõ je fel ál lít ja a HJK-t,
mely a ké szen lé ti terv ben le ír tak sze rint lát ja el fel ada ta it.

(3) A kék nyelv be teg ség ha tó sá gi meg ál la pí tá sa ese tén
az MgSzH te rü le ti szer ve kö te les:

a) a kór oko zó át vi võk ir tá sát el ren del ni a te le pen, il let -
ve, amennyi ben szük sé ges nek íté li, a te lep kö rül;

b) a be teg ség el ter je dé sé nek fel de rí té sét szol gá ló di ag -
nosz ti kai vizs gá la to kat el ren del ni;

c) a be teg ség ere de té re és el ter je dé sé re vo nat ko zó vizs -
gá la tot irá nyí ta ni;

d) a ke rü le ti fõ ál lat or vo son ke resz tül in téz ked ni a vi ro -
ló gi a i lag po zi tív ál la tok le ölé sé rõl, il let ve a sze ro ló gi a i lag
po zi tív, de vi ro ló gi a i lag ne ga tív ál la tok el kü lö ní tett vá gá -
sá ról;

e) az el kü lö ní tett vá gás ra a vá gó hi dat ki je löl ni;
f) az el kü lö ní tett mó don le vá gott ál la tok fel dol go zá si

he lyét, a szük sé ges ke ze lés mód ját, a fel hasz ná lás le he tõ -
sé ge it meg ha tá roz ni;

g) a be teg ség le küz dé sé hez szük sé ges kel lõ szá mú ál -
lat or vos és ki se gí tõ sze mély zet ki ren de lé sé rõl, va la mint
a szük sé ges esz kö zök rõl és fel sze re lé sek rõl gon dos kod ni;

h) a be teg ség hely ze té rõl a ke rü le ti fõ ál lat or vos je len -
té se alap ján nyil ván tar tást ve zet ni, és azt az MgSzH Köz -
pont nak he ten te meg kül de ni.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer ve
a) a 10.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett

20 km su ga rú kör zet ki ter je dé sét nö vel he ti vagy csök kent -
he ti a jár vány ügyi, föld raj zi, öko ló gi ai vagy me te o ro ló gi ai 
vi szo nyok alap ján;

b) amennyi ben a 10.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
em lí tett 20 km su ga rú kör zet más me gye te rü le té re is ki ter -
jed, ér te sí ti az MgSzH azon te rü le ti szer vét, amely nek az
ille té kességébe az érin tett me gye tar to zik;

c) amennyi ben a 10.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
em lí tett 20 km su ga rú kör zet más tag ál lam te rü le té re is ki -
ter jed, együtt mû kö dik az érin tett tag ál la mok ille té kes ha -
tó sá ga i val;

d) a 9.  §-ban rész le te zett in téz ke dé sek al kal ma zá sát
a 20 km-es zó nán kí vü li más gaz da sá gok ban is el ren de li,
ha azok el he lyez ke dé se, föld raj zi fek vé se vagy a be teg ség -
re gya nús ál la tot tar tó gaz da ság gal  való kap cso la ta ala pul
szol gál hat a be teg ség be hur co lá sá nak gya nú já ra;

e) a ter mé szet vé del mi te rü le tek re – a Bi zott ság jó vá ha -
gyá sa után – meg ha tá roz hat egyéb jár vány ügyi ren del ke -
zé se ket.

(5) A vé dõ- és meg fi gye lé si kör zet ben az MgSzH te rü -
le ti szer ve:

a) azo no sít ja az ál lat tar tó kat a kor lá to zás alá vont kör -
ze ten be lül és ró luk nyil ván tar tást ve zet;

b) az 1266/2007/EK ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint el len õr zé si prog ra mot mû köd tet;

c) min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz a kor lá to zás
alá vont kör ze ten be lü li va la mennyi sze mély nek a ha tá lyos 
kor lá to zá sok ról tör té nõ meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá ra, és az
érin tett sze mé lyek re vo nat ko zó elõ írások meg fe le lõ fo ga -
na to sí tá sá ra.

(6) A kor lá to zás alá vont te rü le te ken kí vül az MgSzH
te rü le ti szer ve az 1266/2007/EK ren de let ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint vég re hajt ja a kék nyelv be teg ség re vo nat ko -
zó meg fi gye lé si (sur ve il lan ce) prog ra mot.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központjának feladatai

12.  §

(1) A kék nyelv be teg ség meg ál la pí tá sa ese tén az
MgSzH Köz pont:

a) a kék nyelv be teg ség hez és az el len õr zõ in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó föld raj zi, köz igaz ga tá si, öko ló gi ai és
jár vány ta ni té nye zõk figye lembe véte lével vé dõ- és meg fi -
gye lé si kör ze tet ala kít ki:

aa) a vé dõ kör zet be leg alább 100 ki lo mé ter su ga rú te rü -
let tar to zik azon gaz da ság kö rül, amely ben a be teg sé get
ha tó sá gi lag meg ál la pí tot ták;

ab) a meg fi gye lé si kör zet leg alább 50 ki lo mé ter rel ter -
jed túl a vé dõ kör zet ha tá rán, és te rü le tén az elõ zõ 12 hó nap 
alatt nem tör tént vak cin ázás;

b) amennyi ben a fel ál lí tott kör ze tek több tag ál lam te rü -
le tét érin tik, a kör ze tek ha tá rá nak ki je lö lé sé nél együtt mû -
kö dik az érin tett tag ál la mok ille té kes ha tó sá ga i val;

c) biz to sít ja a 11.  § (5)–(6) be kez dés ben fel so rolt in téz -
ke dé sek al kal ma zá sát;

d) a kék nyelv be teg ség ki tö ré sét be je len ti az ál lat be teg -
sé gek kö zös sé gi be je len tõ rend sze ré be;

e) a kék nyelv be teg ség ki tö ré sé vel kap cso la tos ese mé -
nyek rõl, in téz ke dé sek rõl fo lya ma to san tá jé koz tat ja az or -
szá gos fõ ál lat or vost;

f) az 1266/2007/EK ren de let 2. Fe je ze té nek 5. cik ké -
ben meg ha tá ro zott jár vány ügyi in for má ci ó kat to váb bít ja
a BT-Net rend szer be;

g) a kor lá to zás alá vont kör ze tek rõl, a kör ze tek hely ze -
tét érin tõ bár mi lyen vál to zás ról 24 órán be lül ér te sí ti a Bi -
zott sá got;

h) nap ra ké szen tart ja az or szág te rü le tén ta lál ha tó kor -
lá to zás alá vont kör ze tek jegy zé két, hoz zá fér he tõ vé téve
más tag ál la mok és a nyil vá nos ság szá má ra.

(2) Az MgSzH Köz pont a vé dõ- és meg fi gye lé si kör zet
ki ter je dé sét az Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyá sát köve tõen
mó do sít hat ja, ha azt:

a) a föld raj zi el he lyez ke dés és az öko ló gi ai té nye zõk,
b) az idõ já rá si vi szo nyok,
c) a kór oko zó át vi võ je len lé te és meg osz lá sa,
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d) a jár vány ügyi nyo mo zás ered mé nyei,
e) a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ered mé nyei, vagy
f) az al kal ma zott vé de ke zé si in téz ke dé sek, kü lö nö sen

a kór oko zó át vi võk ir tá sa in do kolt tá te szik.

(3) Az MgSzH Köz pont a vé del mi in téz ke dé sek fel -
ügye le té re és ko or di ná lá sá ra meg bí zot tat küld het a hely -
szín re, eb ben az eset ben az MgSzH te rü le ti szer ve, va la -
mint a ki ren delt ál lat or vo sok kö te le sek az õ ren del ke zé sei
sze rint el jár ni.

(4) Az MgSzH Köz pont va la mely, a kék nyelv be teg ség
ál tal jár vá nyü gyi leg érin tett föld raj zi te rü let nek a kor lá to -
zás alá vont kör zet bõl tör té nõ ki vo ná sa elõtt be nyújt ja az
Eu ró pai Bi zott ság nak az el len õr zé si prog ra mon ala pu ló
azon in for má ci ó kat, ame lyek alá tá maszt ják, hogy a kék -
nyelv be teg sé get oko zó ví rus két éven be lül nem for dult
elõ az érin tett te rü le ten.

(5) Az MgSzH Köz pont gon dos ko dik a kor lá to zás alá
vont te rü le te ken kí vül a kék nyelv be teg ség re vo nat ko zó
meg fi gye lé si (sur ve il lan ce) prog ram nak az 1266/2007/EK 
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti vég re haj tá sá ról.

13.  §

(1) Az MgSzH Köz pont ké szen lé ti ter vet dol goz ki
e ren de let ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak 
mód já ról. A ké szen lé ti terv nek leg alább a kö vet ke zõk re
kell kiterjed niük:

a) nem ze ti jár vány vé del mi köz pont fel ál lí tá sa a jár -
vány ügyi in téz ke dé sek össze han go lá sa cél já ból;

b) a vé del mi in téz ke dé sek he lyi szin ten tör té nõ össze -
han go lá sa cél já ból meg fele lõen fel sze relt he lyi jár vány vé -
del mi köz pon tok lis tá ja;

c) rész le tes in for má ció a jár vány ügyi in téz ke dé se kért
fe le lõs sze mé lyi ál lo mány ról, an nak ké pe sí té sé rõl és fe le -
lõs sé gé rõl;

d) gyors kap cso lat fel vé tel le he tõ sé ge a jár vány ki tö rés -
ben köz vet ve vagy köz vet le nül érin tett sze mé lyek kel vagy 
szer ve ze tek kel, va la mennyi he lyi köz pont ese té ben;

e) a jár vány ügyi in téz ke dé sek meg fe le lõ vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges fel sze re lés és anya gok hoz zá fér he tõ sé ge;

f) pon tos út mu ta tás arra vo nat ko zó an, hogy mi lyen lé -
pé se ket kell ten ni – be le ért ve a te te mek meg sem mi sí té -
sét – olyan ese tek ben, ha fenn áll a gya nú a fer tõ zött ség re
vagy kon ta mi ná ló dás ra, vagy ez meg ál la pí tást nyer;

g) to vább kép zé si prog ra mok a gya kor la ti és a köz igaz -
ga tá si el já rá si is me re tek nap ra késszé té te le és bõ ví té se ér -
de ké ben;

h) di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mok ese té ben kór bonc ta ni
vizs gá la tok, sze ro ló gi ai és szö vet ta ni vizs gá la tok stb. vég -
zé sé re  való al kal mas ság, va la mint a gyors di ag nosz ti kai el -
já rá sok kor sze rû sí té se (a min ták gyors szál lí tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek ki dol go zá sa);

i) a kék nyelv be teg ség el le ni vak ci nák mennyi sé gé re
vo nat ko zó adat, amely mennyi ség re fel te he tõ en szük ség

van ab ban az eset ben, ha sür gõs sé gi vak cin ázás be ve ze té -
sé re ke rül ne sor;

j) ren del ke zé sek a ké szen lé ti terv vég re haj tá sá ra.

(2) Az MgSzH Köz pont a kék nyelv be teg ség re vo nat -
ko zó ké szen lé ti ter vet jó vá ha gyás ra meg kül di az Eu ró pai
Bi zott ság nak.

Az országos fõállatorvos feladatai

14.  §

(1) Az or szá gos fõ ál lat or vos a kék nyelv be teg ség ki tö -
ré sét kü lön jog sza bály sze rint be je len ti az Eu ró pai Bi zott -
ság nak és a tag ál la mok nak, va la mint tá jé koz tat ja az érin -
tett or szá gok fõ ál lat or vo sa it.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos a kék nyelv be teg ség ki tö -
ré se ese tén lét re hoz za az OJK-t, mely a ké szen lé ti terv ben
le ír tak sze rint lát ja el fel ada ta it.

(3) Amennyi ben a 10.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 
il let ve 12.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett kör -
ze tek más tag ál lam te rü le té re is ki ter jed nek, er rõl az or szá -
gos fõ ál lat or vos ér te sí ti az érin tett tag ál lam ille té kes ál -
lat-egész ség ügyi ha tó sá gát.

(4) Az or szá gos fõ ál lat or vos a kor lá to zás alá vont te rü -
le ten – a meg fi gye lé si kör zet ki vé te lé vel – a be teg ség ki tö -
ré sé nek, il let ve to vább ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá -
ra – az OJK ja vas la ta alap ján, va la mint az Eu ró pai Bi zott -
ság tá jé koz ta tá sa mel lett – el ren del he ti a vak cin ázást, és
a vak cin ázott ál la tok vagy ál lo má nyok azo no sí tá sát.

A Nemzeti Referencia Laboratórium feladatai

15.  §

(1) A kék nyelv be teg ség NRL-a fe le lõs min den, a be -
teg ség di ag nosz ti zá lá sá val fog lal ko zó la bo ra tó ri um ban al -
kal ma zott szab vány és di ag nosz ti kai mód szer össze han go -
lá sá ért, a re a gen sek fel hasz ná lá sá ért és a vak ci nák vizs gá -
la tá ért. Eb bõl a cél ból:

a) el vég zi a kék nyelv be teg ség di ag nosz ti zá lá sá val
kap cso la tos vizs gá la to kat;

b) di ag nosz ti kai re a gen sek kel lát hat ja el az egyes la bo -
ra tó ri u mo kat;

c) el len õr zi a hasz ná la tos va la mennyi di ag nosz ti kai
 reagens mi nõ sé gét;

d) rend sze res idõ kö zön ként össze ha son lí tó vizs gá la to -
kat vé gez;

e) õrzi a kék nyelv be teg ség nek a ha zai meg ál la pí tott
ese tek bõl szár ma zó ví ru si zo lá tu ma it;

f) együtt mû kö dik a kék nyelv be teg ség gel fog lal ko zó
kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um mal.

(2) Az NRL fel ada ta it az MgSzH Köz pont Ál lat egész -
ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó sá gá nak bu da pes ti la bo ra -
tó ri u ma lát ja el.
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(3) Az NRL a kék nyelv be teg ség gel kap cso la tos di ag -
nosz ti kai vizs gá la to kat a Nem zet kö zi Ál lat egész ség ügyi
Hi va tal (OIE) Di ag nosz ti kai Mód sze rek és Ol tó anya gok
Szab vány ügyi Ké zi köny vé ben le írt mód sze rek kel vég zi.

(4) Az NRL
a) a b) pont ban fog lalt ki vé tel lel ki zá ró la go san vég zi

az e ren de let ben elõ írt ha tó sá gi la bo ra tó ri u mi vizs gá la to -
kat,

b) az or szá gos fõ ál lat or vos – az MgSzH Köz pont szak -
vé le mé nye alap ján – ma xi mum 5 év idõ tar tam ra más la bo -
ra tó ri um nak is en ge délyt ad hat a sze ro di ag nosz ti kai vizs -
gá la tok el vég zé sé re.

Az állatok oltása, gyógyítása

16.  §

(1) A kék nyelv be teg ség el len vak cin áz ni ki zá ró lag az
or szá gos fõ ál lat or vos uta sí tá sá ra – a 14.  § (4) be kez dé se
sze rint – le het.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos uta sí tá sát köve tõen az
MgSzH Köz pont egye di en ge délyt ad hat ál la tok im mu ni -
zá lá sá ra.

(3) Azo kon az ál la to kon, me lyek ben a kék nyelv be teg -
ség elõ for dul vagy a be teg ség re gya nú sak, gyó gyí tá si kí -
sér le tet vagy mû té tet vé gez ni ti los.

Az állati hulla ártalmatlanná tétele

17.  §

(1) Az el hul lott vagy ha tó sá gi in téz ke dés re le ölt ál la tok
hul lá it az 1. osz tá lyú ál la ti ere de tû melléktermék-feldol -
gozó üzem be kell szál lí ta ni ár tal mat la ní tás cél já ból.

(2) Amennyi ben meg fe le lõ ál la ti ere de tû mel lék ter -
mék-fel dol go zó üzem nem áll ren del ke zés re, a hul lák ár -
tal mat lan ná té te lét ége tés vagy el föl de lés út ján is el le het
vé gez ni. Az el já rás so rán a kör nye zet vé del mi jog sza bá -
lyok ren del ke zé se it min den eset ben be kell tar ta ni.

(3) A bon co lás so rán vér rel vagy egyéb test ned vek kel
be szennye zett föl det kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint, az ab ban jó vá ha gyott fer tõt le ní tõ ol dat tal kell ár tal -
mat lan ná ten ni. A bon co lás so rán ke let ke zõ fer tõ zött víz
ár tal mat la ní tá sá ról gon dos kod ni kell.

(4) Az ál la ti hul la szál lí tá sá nál hasz nált jár mû vet és esz -
kö zö ket, va la mint a köz re mû kö dõ sze mé lye ket az ál la ti
hul la le ra ká sa után a hely szí nen kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint kell fer tõt le ní te ni, a hasz nált al mot pe dig el
kell éget ni.

(5) A kék nyelv be teg ség kap csán ke let ke zett ál la ti ere -
de tû mel lék ter mé kek nek az ár tal mat lan ná té te lét min den
eset ben a ha tó sá gi ál lat or vos fel ügye le te mel lett kell vé -
gez ni.

A fertõtlenítés szabályai

18.  §

(1) Kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint fer tõt le ní te ni
kell a he lyi zár lat alá vont ál lat tar tó he lyi sé ge ket (is tál ló -
kat, ó la kat stb.) és – le ge lõ ki vé te lé vel – a fer tõ zött nek te -
kint he tõ te rü let ré sze ket.

(2) Fer tõt le ní te ni kell a he lyi zár lat alá vont he lye ken
lévõ mind azon jár mû ve ket, ame lye ken olyan ál la to kat
szál lí tot tak, ame lyek ben a kék nyelv be teg ség elõ for dul
vagy a be teg ség re gya nú sak, ille tõ leg ezek hul lá ját, hul la -
ré sze it, trá gyá ját, a fer tõ zött hely rõl szár ma zó ta kar mányt,
al mot vagy más tár gyat szál lí tot tak. Az ilyen jár mû vek
von ta tá sá ra hasz nált ál la to kat ugyan csak ke zel ni kell vek -
to rok el len ható sze rek kel.

(3) Kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint fer tõt le ní te ni
kell azo kat a sze mé lye ket, akik a zár lat ide jén a he lyi zár lat 
alatt lévõ he lyen tar tóz kod tak, akik érint kez tek olyan ál la -
tok kal, me lyek ben a kék nyelv be teg ség elõ for dul vagy
a be teg ség re gya nú sak, il let ve ilyen ál la tok szál lí tá sá nál,
le ölé sé nél, le vá gá sá nál, to váb bá a hul lák bon co lá sá nál és
ár tal mat lan ná té te lé nél köz re mû köd tek.

(4) A vek to rok el len ható sze rek kel ke zel ni kell azo kat
a nem fo gé kony ál la to kat is, ame lye ket a zár lat ide jén a he -
lyi zár lat alatt álló he lyen tar tot tak.

A betegség megszûntté nyilvánítása

19.  §

A be teg sé get ha tó sá gi lag meg szûnt té nyil vá ní ta ni csak
a he lyi zár lat, a vé dõ- és meg fi gye lé si kör zet fel ol dá sa után 
le het.

20.  §

(1) A he lyi zár la tot fel kell ol da ni, ha
a) a le zárt he lyen fo gé kony ál lat nincs, és a fer tõt le ní -

tést vég re haj tot ták;
b) a 9.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt

zár lat alatt lévõ he lyen negy ven napi meg fi gye lé si idõ alatt 
a kék nyelv be teg ség re gya nút kel tõ meg be te ge dés nem
tör tént. A meg fi gye lé si idõt a ví rus be hur co lá sá nak fel té te -
lez he tõ idõ pont já tól, il let ve ha ez az idõ pont bi zony ta lan,
ak kor a fer tõ zött hellyel szom szé dos he lyen a fer tõ zött
hely zár la tá nak fel ol dá sá tól kell szá mí ta ni.

(2) A vé dõ kör ze tet az MgSzH Köz pont – Eu ró pai Bi -
zott ság nak elõ ze tesen be nyúj tott in for má ci ók alap -
ján – fel old ja, ha a vé dõ kör zet ben már egy gaz da ság sem
áll he lyi zár lat alatt, és a kék nyelv be teg ség ví ru sá nak cir -
ku lá ci ó ját az érin tett te rü le ten mû kö dõ el len õr zé si (mo ni -
tor ing) prog ram sze rint két évig nem mu tat ták ki. Két év -
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nél ko ráb ban a kor lá to zá so kat az MgSzH Köz pont csak
a Bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sá val old hat ja fel.

(3) A meg fi gye lé si kör ze tet az MgSzH Köz pont a vé dõ -
kör zet fel ol dá sá val egy idõ ben old ja fel.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kék nyelv be teg ség el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról
 szóló 35/2002. (IV. 27.) FVM ren de let.

(3) Az ál lat be teg sé gek be je len té sé nek rend jé rõl  szóló
113/2008. (VIII. 30.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te
A. pont já nak 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„10. Kék nyelv be teg ség (Blu e ton gue)”

22.  §

(1) Ez a ren de let a kék nyelv be teg ség el le ni vé de ke zés re 
és fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek meg ál -
la pí tá sá ról  szóló, 2000. no vem ber 20-i 2000/75/EK ta ná -
csi irány elv nek, va la mint az ezt mó do sí tó

a) a 64/432/EGK, 90/539/EGK, 92/35/EGK,
92/119/EGK, 93/53/EGK, 95/70/EK, 2000/75/EK,
2001/89/EK, 2002/60/EK ta ná csi irány elv nek és
a 2001/618/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak a nem ze ti re fe ren -
cia la bo ra tó ri u mok és az ál la mi in té ze tek jegy zé kei te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 5-i
2006/911/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak,

b) a me zõ gaz da ság te rü le tén el fo ga dott egyes irány el -
vek nek (ál lat- és nö vény-egész ség ügyi jog sza bá lyok) Bul -
gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga -
zí tá sá ról  szóló, 2006. no vem ber 20-i 2006/104/EK ta ná csi
irány elv nek,

c) a 64/432/EGK, a 90/539/EGK, a 92/35/EGK,
a 92/119/EGK, a 93/53/EGK, a 95/70/EK, a 2000/75/EK,
a 2001/89/EK, a 2002/60/EK ta ná csi irány elv nek és
a 2001/618/EK és a 2004/233/EK ha tá ro zat nak a nem ze ti
re fe ren cia la bo ra tó ri u mok és az ál la mi in té ze tek jegy zé kei
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. novem -
ber 7-i 2007/729/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak
 való meg fe le lést szol gál ja.

(2) Ez a ren de let a be teg ség re fo gé kony fa jok hoz tar to -
zó egyes ál la tok szál lí tá sá nak el len õr zé se, meg fi gye lé se,
fel ügye le te és kor lá to zá sa te kin te té ben a 2000/75/EK ta -
ná csi irány elv vég re haj tá si sza bá lya i ról  szóló, 2007. ok tó -
ber 26-i 1266/2007/EK bi zott sá gi ren de let, va la mint az azt 
mó do sí tó 1304/2008/EK, 1108/2008/EK ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

13/2009. (III. 27.) KHEM
rendelete

a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés
részletes szabályairól  szóló 

101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  § (2) be kez dés 3., 5., 6. és 17. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener -
gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ nyílt hoz zá fé rés rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  § b) és c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. 1.  §-a a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A ren de let cél ja, hogy meg ha tá roz za]

„b)  a Há ló za ti Üz let sza bály zat tar tal má ra, elkészíté -
sére és al kal ma zá sá ra,

c) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra, va -
la mint

d) a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer re”

[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.]

2.  §

Az R. 3.  § g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„g)  ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet:

ga) nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ ese -
tén a VPSZ,

gb) a ga) al pont hoz nem tar to zó pá lya há ló zat-mû köd -
te tõ ese tén a pá lya há ló zat-mû köd te tõ,”

3.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A nem zet kö zi me net vo na lak ki ala kí tá sa kor a ka pa -
ci tás-el osz tó szer ve zet figye lembe ve szi a ha tár át lé pés fel -
té te le i nek el len õr zé sé hez szük sé ges idõt.”
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4.  §

(1) Az R. 34.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a há ló za ti za va rok
csök ken té se és a vas úti köz le ke dé si tel je sít mé nyek ja ví tá -
sa ér de ké ben tel je sít mé nyösz tön zõ rend szert ha tá roz meg,
amely nek alap el vei a vas úti pá lya há ló zat egé szé re vo nat -
ko zó an azo no sak.”

(2) Az R. 34.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a me net ren di év kez -
de tét leg alább 90 nap pal meg elõ zõ en hoz za nyil vá nos ság -
ra a hon lap ján az adott me net ren di évre vo na ko zó tel je sít -
mé nyösz tön zõ rend szert. A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet
a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer mó do sí tá sát leg alább
30 nap pal a ha tály ba lé pé se elõtt hoz za nyil vá nos ság ra
a hon lap ján.

(8) A ka pa ci tás-el osz tó szer ve zet a tel je sít mé nyösz tön -
zõ rend szert – mó do sí tás ese tén az egy sé ges szer ke ze tû
vál to za tot – a ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg meg kül di
a vas úti igaz ga tá si szerv nek. A vas úti igaz ga tá si szerv
a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer min den kor ha tá lyos vál -
to za tá ról nyil ván tar tást ve zet.

(9) A vas úti igaz ga tá si szerv a vas úti köz le ke dé si piac
fel ügye le té nek ke re té ben el len õr zi a tel je sít mé nyösz tön zõ
rend szer jog sza bály ban fog lal tak nak  való megfelelõ -
ségét.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon vesz ti ha tá lyát.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 4.  § (1) be kez dés g) pont ja,
29.  § (2) be kez dés b) pont ja és 32.  §-a.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

A külügyminiszter  
3/2009. (III. 27.) KüM  

rendelete

a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk 
és munkavállalók alapellátmányának, illetve

ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl
és azok kifizetésérõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992 évi
XXIII. tör vény 80.  §-ának (8) be kez dé sé ben, va la mint

a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 
203.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  § 

(1) Az alap el lát mány nak az egyes ál lo más he lyek re ér -
vé nyes havi össze gét és pénz ne mét e ren de let 1. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

(2) A Kül ügy mi nisz té ri um mal köz szol gá la ti jog vi -
szony ban álló, e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt
ál lo más he lyek re ki ren delt köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk és
fi zi kai al kal ma zot tak alap el lát má nya az ott meg ha tá ro zott
havi összeg gel egé szül ki.

2.  § 

(1) Az ide ig le nes ki kül de tést tel je sí tõ köz tiszt vi se lõk és
mun ka vál la lók na pi dí já nak bá zis össze ge it ál lo más he lyen -
ként e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

a) Az 1. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés re jo go -
sult a rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet, a rend kí -
vü li kö vet és meg ha tal ma zott mi nisz ter, va la mint a fõ kon -
zul. Az 1. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés bá zis -
össze ge az adott ál lo más hely re ér vé nyes havi alap el lát -
mány 2,5-sze re sé nek egy har min ca da.

b) A 2. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés re jo go -
sult a nagy kö vet sé gi ta ná csos, az I. o. nagy kö vet sé gi tit -
kár, va la mint – dip lo má ci ai rang já tól füg get le nül – a Ma -
gyar Köz tár sa ság kon zu li kép vi se le té nek kon zu li tiszt vi -
se lõ je. A 2. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés bá zis -
össze ge az 1. ka te gó ri á ra meg ha tá ro zott bá zis összeg
90%-a.

c) A 3. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés re jo go -
sult a III. o. és II. o. nagy kö vet sé gi tit kár, az at ta sé, a se -
géd at ta sé és az iro da igaz ga tó. A 3. ka te gó ria sze rin ti va lu -
ta-költ ség té rí tés bá zis össze ge a 2. ka te gó ri á ra meg ha tá ro -
zott bá zis összeg 90%-a.

d) A 4. ka te gó ria sze rin ti va lu ta-költ ség té rí tés re jo go -
sult az iro da fõ tiszt, az iro da tiszt, a gond nok, a hi va tal se -
géd, va la mint a gép ko csi ve ze tõ. A 4. ka te gó ria sze rin ti va -
lu ta-költ ség té rí tés bá zis össze ge a 3. ka te gó ri á ra meg ha tá -
ro zott bá zis összeg 90%-a.

(2) A va lu ta-költ ség té rí tés egy na pi össze ge az adott ka -
te gó ri á hoz ren delt bá zis összeg

a) 40%-a az ál lo más hely sze rin ti or szág ban tel je sí tett
ki kül de tés ese tén,

b) 60%-a har ma dik or szág ban tel je sí tett ki kül de tés ese -
tén.

(3) E ren de let mel lék le te i ben meg ha tá ro zott ér té kek az
adó zás utá ni net tó össze ge ket tün te tik fel.
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3.  § 

(1) A havi alap el lát mány ki fi ze té se a köz tiszt vi se lõ, il let ve a mun ka vál la ló ál tal a fo ga dó or szág ban nyi tott bank szám -
lá ra  való át uta lás sal tör té nik. Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol a fo ga dó or szág gaz da sá ga, pénz ügyi rend sze re fej let len,
vagy – akár át me ne ti leg – mû kö dé se sú lyos za va rok kal küzd, és en nek kö vet kez té ben bank rend sze ré nek mû kö dé se nem
meg bíz ha tó, a havi el lát mány ki fi ze té se kész pénz ben is tör tén het.

(2) A na pi díj ki fi ze té se kész pénz ben, ille tõ leg a köz tiszt vi se lõ és mun ka vál la ló ál tal meg je lölt, a fo ga dó or szág ban
nyi tott bank szám lá ra  való át uta lás sal tör té nik.

4.  § 

Ez a ren de let 2009. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba. Egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az alap el lát mány ról, a va lu ta-költ ség té rí tés -
rõl és egyes ál lo más he lyek hez kap cso ló dó to váb bi el lát mány pót lék ról  szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM ren de let.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

1. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) KüM rendelethez

Az alapellátmányok havi összege

Or szág (ál lo más hely) Alap el lát má nyok havi össze ge és va lu ta ne me

   AFRIKA

Al gé ria 747 EUR

Dél-Af ri ka 740 EUR

Egyip tom 647 EUR

Ke nya 699 EUR

Lí bia 746 EUR

Ma rok kó 724 EUR

Ni gé ria 747 EUR

Tu né zia 740 EUR

   AMERIKA

Ame ri kai Egye sült Ál la mok 804 EUR

Ar gen tí na 660 EUR

Bra zí lia 681 EUR

Chi le 676 EUR

Ka na da 764 EUR

Ko lum bia 644 EUR

Kuba 747 EUR

Me xi kó 699 EUR

Peru 683 EUR

Ve ne zu e la 711 EUR

   AUSZTRÁLIA

Auszt rá lia 736 EUR
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Or szág (ál lo más hely) Alap el lát má nyok havi össze ge és va lu ta ne me

   ÁZSIA

Af ga nisz tán 1 305 EUR

Azer baj dzsán 737 EUR

Egye sült Arab Emi rá tu sok 731 EUR

Grú zia 737 EUR

Hong-Kong 709 EUR

Grú zia 811 EUR

In dia 683 EUR

In do né zia 725 EUR

Irak 747 EUR

Irán 715 EUR

Iz ra el 740 EUR

Ja pán 949 EUR

Jor dá nia 709 EUR

Ka tar 667 EUR

Ka zahsz tán 737 EUR

Kína 772 EUR

Ko re ai Köz tár sa ság 772 EUR

Ku wa it 724 EUR

Li ba non 796 EUR

Ma laj zia 668 EUR

Mon gó lia 672 EUR

Pa kisz tán 699 EUR

Pa lesz ti na 740 EUR

Sza ud-Ará bia 708 EUR

Szin ga púr 692 EUR

Szí ria 715 EUR

Taj van 709 EUR

Tha i föld 683 EUR

Tö rök or szág 765 EUR

Vi et nam 676 EUR

   EURÓPA

Al bá nia 804 EUR

Auszt ria 868 EUR

Bel gi um 845 EUR

Bosz nia-Her ceg ovi na 692 EUR

Bul gá ria 683 EUR

Cip rus 764 EUR

Cseh or szág 740 EUR

Dá nia 941 EUR

Észt or szág 724 EUR

Fe hér orosz or szág 737 EUR

Finn or szág 852 EUR

Fran cia or szág 852 EUR

Gö rög or szág 756 EUR
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Or szág (ál lo más hely) Alap el lát má nyok havi össze ge és va lu ta ne me

Hol lan dia 820 EUR

Hor vát or szág 731 EUR

Ír or szág 845 EUR

Ko szo vó 699 EUR

Len gyel or szág 692 EUR

Lett or szág 724 EUR

Lit vá nia 680 EUR

Lu xem burg 847 EUR

Ma ce dó nia 685 EUR

Mol do va 715 EUR

Mon te neg ro 699 EUR

Nagy-Bri tan nia 901 EUR

Né met or szág 845 EUR

Nor vé gia 981 EUR

Olasz or szág 836 EUR

Orosz or szág 796 EUR

Por tu gá lia 780 EUR

Ro má nia 694 EUR

Spa nyol or szág 788 EUR

Svájc 933 EUR

Svéd or szág 868 EUR

Szer bia 699 EUR

Szlo vá kia 772 EUR

Szlo vé nia 708 EUR

Uk raj na 732 EUR

Va ti kán 836 EUR

2. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) KüM rendelethez

Az ellátmánypótlékok havi összege

Or szág (ál lo más hely)
El lát mány pót lé kok havi össze ge 

és va lu ta ne me

II. ka te gó ria (10%)

Azer baj dzsán 74 EUR

Egye sült arab emi rá tu sok 73 EUR

Egyip tom 65 EUR

Fe hér orosz or szág 74 EUR

Grú zia 74 EUR

In dia 68 EUR

In do né zia 73 EUR

Ka tar 67 EUR

Ka zahsz tán 74 EUR

Kína 77 EUR

Ko lum bia 64 EUR

Kuba 75 EUR
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Or szág (ál lo más hely)
El lát mány pót lé kok havi össze ge 

és va lu ta ne me

Ku wa it 73 EUR

Lí bia 75 EUR

Ni gé ria 75 EUR

Orosz or szág 79 EUR

Peru 68 EUR

Szí ria 72 EUR

Uk raj na 74 EUR

Vi et nam 68 EUR

III. ka te gó ria (15%)

Al bá nia 121 EUR

Bosz nia-Her ceg ovi na 104 EUR

Bul gá ria 102 EUR

Hor vát or szág 110 EUR

Irán 108 EUR

Iz ra el 111 EUR

Ke nya 105 EUR

Ko szo vó 105 EUR

Ma ce dó nia 103 EUR

Mol do va 108 EUR

Mon gó lia 101 EUR

Pa kisz tán 105 EUR

Pa lesz ti na 111 EUR

Ro má nia 104 EUR

Sza úd-Ará bia 106 EUR

Szer bia-Mon te neg ró 105 EUR

IV. ka te gó ria (20%)

Al gé ria 149 EUR

Irak 149 EUR

3. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) KüM rendelethez

Kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés összegei (napidíj)

Or szág (ál lo más hely) AFRIKA Va lu ta nem Ál la mi ve ze tõ 1. ka te gó ria 2. ka te gó ria 3. ka te gó ria 4. ka te gó ria

Al gé ria EUR 85 71 64 58 52

An go la USD 87 73 66 59 53

Be nin USD 88 73 66 59 53

Bis sau-Gu i nea USD 98 81 73 66 59

Bots wa na USD 77 64 58 52 47

Bur ki na Faso USD 86 72 65 59 53

Bu run di USD 84 70 63 57 51

Co mo re-szi ge tek USD 94 78 70 63 57

Csád USD 92 77 69 62 56

Dél-Af ri ka EUR 69 57 51 46 48

Dzsi bu ti USD 90 75 68 61 55

Egyen lí tõi Gu i nea USD 82 68 61 55 50
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Egyip tom EUR 75 63 57 51 46

Ele fánt csont part USD 81 68 61 55 50

Erit rea USD 80 67 60 54 49

Eti ó pia USD 84 70 63 57 51

Ga bon USD 82 68 61 55 50

Gam bia USD 77 64 58 52 47

Ghá na USD 81 68 61 55 50

Gu i nea USD 82 68 61 55 50

Ka me run USD 83 69 62 56 50

Ke nya USD 84 70 63 57 51

Kon gó USD 93 73 70 63 57

Kon gói De mok ra ti kus Köz tár sa ság USD 85 71 64 58 52

Kö zép-Af ri kai Köz tár sa ság USD 88 73 66 59 53

Le sot ho USD 76 64 58 52 47

Li bé ria USD 82 68 61 55 50

Lí bia USD 87 72 65 59 53

Ma da gasz kár USD 83 69 62 56 50

Ma la wi USD 82 69 62 56 50

Mali USD 86 72 65 59 53

Ma rok kó EUR 72 60 54 49 44

Ma u ri tá nia USD 82 69 62 56 50

Ma u ri ti us USD 85 71 64 58 52

Mo zam bik USD 80 67 60 54 49

Na mi bia USD 78 65 59 53 48

Ni ger USD 85 71 64 58 52

Ni gé ria USD 95 80 72 65 59

Ru an da USD 85 71 64 58 52

Sao Tome és Prin ci pe USD 86 72 65 59 53

Se y chel le-szi ge tek USD 92 77 69 62 56

Si er ra Le o ne USD 83 69 62 56 50

Sze ne gál USD 85 71 64 58 52

Szo má lia USD 63 52 47 42 38

Szu dán USD 86 72 65 59 53

Szvá zi föld USD 75 63 57 51 46

Tan zá nia USD 65 54 49 44 40

Togó USD 82 68 61 55 50

Tu né zia EUR 74 62 56 50 45

Ugan da USD 75 62 56 50 45

Zam bia USD 84 70 63 57 51

Zim bab we USD 89 74 67 60 54

Zöld-fo ki-szi ge tek USD 82 68 62 55 50
Or szág (ál lo más hely) AMERIKA Va lu ta nem

Ame ri kai Egye sült Ál la mok USD 94 79 71 64 58

An ti gua és Bar bu da USD 83 69 62 56 50

Ar gen tí na USD 76 64 58 52 47

Ba ha ma USD 89 74 67 60 54

Bar ba dos USD 93 77 69 62 56

Be li ze USD 83 69 62 56 50

Ber mu da USD 83 69 62 56 50

Bo lí via USD 74 61 55 50 45
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Bra zí lia EUR 82 59 53 48 43

Chi le EUR 69 57 51 46 41

Cos ta Rica USD 81 68 61 55 50

Do mi ni kai Köz tár sa ság USD 76 64 58 52 47

Ecu a dor USD 78 65 59 53 48

Gre na da USD 93 77 69 62 56

Gu a te ma la USD 80 67 60 54 49

Gu y a na USD 81 68 61 55 50

Ha i ti USD 81 68 61 55 50

Hol land An til lák USD 83 69 62 56 50

Hon du ras USD 86 72 65 59 53

Ja ma i ca USD 82 68 61 55 50

Ka na da EUR 77 64 58 52 47

Ko lum bia USD 77 64 58 52 47

Kuba USD 88 74 67 60 54

Me xi kó USD 80 67 60 54 49

Mond ser rat USD 83 69 62 56 50

Ni ca ra gua USD 79 66 59 53 48

Pa na ma USD 80 67 60 54 49

Pa ra gu ay USD 78 65 59 53 48

Peru USD 79 66 59 53 48

Pu er to Rico USD 83 69 62 56 50

Sa int Kitts és Ne vis USD 83 69 62 56 50

Sa int Lu cia USD 83 69 62 56 50

Sal va dor USD 83 69 62 56 50

St. Vin cent és Gre na di ne USD 83 69 62 56 50

Su ri na me USD 82 68 61 55 50

Tri ni dad és To ba go USD 83 69 62 56 50

Uru gu ay USD 77 64 58 52 47

Ve ne zu e la USD 79 66 59 53 48
Or szág (ál lo más hely) AUSZTRÁLIA 

ÉS ÓCEÁNIA
Va lu ta nem

Auszt rá lia EUR 78 65 59 53 48

Co ok-szi ge tek USD 87 72 65 59 53

Fi dzsi-szi ge tek USD 79 66 59 53 48

Ki ri ba ti USD 87 72 65 59 53

Mars hall-szi ge tek USD 87 72 65 59 53

Mik ro né zia USD 82 68 61 55 50

Nyu gat-Sza moa USD 82 68 61 55 50

Pá pua Új-Gu i nea USD 84 70 63 57 51

Sa la mon-szi ge tek USD 74 61 55 50 45

Ton ga USD 72 60 54 49 44

Tu va lu USD 79 66 59 53 48

Új-Ka le dó nia USD 79 66 59 53 48

Új-Zé land USD 79 66 59 53 48

Va nu a tu USD 85 71 64 58 52
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Or szág (ál lo más hely) ÁZSIA Va lu tanem

Af ga nisz tán* USD 79 66 59 53 48

Azer baj dzsán USD 83 69 62 56 50

Bah re in USD 82 69 62 56 50

Bang la desh USD 81 67 60 54 49

Bhu tan USD 83 69 62 56 50

Bru nei USD 77 64 58 52 47

Egye sült Arab Emi rá tu sok USD 82 68 61 55 50

Fü löp-szi ge tek USD 78 65 59 53 48

Grú zia USD 78 65 59 53 48

Hong-Kong EUR 75 63 57 51 46

In dia USD 83 70 63 57 51

In do né zia EUR 84 70 63 57 51

Irak** USD 100 84 76 68 61

Irán EUR 87 72 65 59 53

Iz ra el USD 95 79 71 64 58

Ja pán EUR 92 76 68 61 55

Je men USD 78 65 59 53 48

Jor dá nia EUR 75 63 57 51 46

Kam bo dzsa USD 79 66 59 53 48

Ka tar EUR 82 60 54 49 44

Ka zahsz tán EUR 86 72 65 59 53

Kína EUR 83 69 62 56 50

Kir gi zisz tán USD 70 58 52 47 42

Ko re ai Köz tár sa ság EUR 78 65 59 53 48

Ko re ai NDK USD 87 72 65 59 53

Ku wa it EUR 72 60 54 49 44

La osz USD 78 65 59 53 48

Li ba non USD 92 77 69 62 56

Ma cao USD 81 68 61 55 50

Ma laj zia EUR 71 59 53 48 43

Mal dív-szi ge tek USD 82 69 62 56 50

Mi an mar USD 80 66 59 53 48

Mon gó lia EUR 82 68 61 55 50

Ne pál USD 78 65 59 53 48

Omán USD 80 67 60 54 49

Ör mény or szág USD 81 68 61 55 50

Pa kisz tán* EUR 82 68 61 55 50

Pa lesz ti na USD 95 79 71 64 58

Srí Lan ka USD 78 65 59 53 48

Sza ud-Ará bia EUR 80 66 59 53 48

Szin ga púr EUR 72 60 54 49 44

Szí ria EUR 83 69 62 56 50

Taj van EUR 75 63 57 51 46

Tha i föld EUR 72 60 54 49 44

Tö rök or szág EUR 81 68 61 55 50

Türk me nisz tán USD 91 76 68 61 55

Üz be gisz tán USD 80 67 60 54 49

Vi et nam USD 78 65 59 53 48
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Or szág (ál lo más hely) EURÓPA Va lu ta nem

Al bá nia EUR 91 76 68 61 55

Auszt ria EUR 86 72 65 59 53

Bel gi um EUR 84 70 63 57 51

Bosz nia-Her ceg ovi na EUR 84 70 63 57 51

Bul gá ria EUR 81 68 61 55 50

Cip rus EUR 75 63 57 51 46

Cseh or szág EUR 74 62 56 50 45

Dá nia EUR 91 76 68 61 55

Észt or szág EUR 72 60 54 49 44

Fe hér orosz or szág EUR 74 62 56 50 45

Finn or szág EUR 85 71 64 58 52

Fran cia or szág EUR 85 71 64 58 52

Gib ral tár EUR 79 65 59 53 48

Gö rög or szág EUR 77 64 58 52 47

Hol lan dia EUR 83 69 62 56 50

Hor vát or szág EUR 80 67 60 54 49

Ír or szág EUR 81 68 61 55 50

Iz land EUR 86 71 64 58 52

Ko szo vó EUR 70 58 52 47 42

Len gyel or szág EUR 71 59 53 48 43

Lett or szág EUR 75 62 56 50 45

Li ech tens te in EUR 93 78 70 63 57

Lit vá nia EUR 72 60 54 49 44

Lu xem burg EUR 78 65 59 53 48

Ma ce dó nia EUR 83 70 63 57 51

Mál ta EUR 79 65 59 53 48

Mol do va EUR 82 69 62 56 50

Mo na co EUR 85 71 64 58 52

Mon te neg ro EUR 85 71 64 58 52

Nagy-Bri tan nia EUR 87 72 65 59 53

Né met or szág EUR 84 70 63 57 51

Nor vé gia EUR 86 71 64 58 52

Olasz or szág EUR 83 69 62 56 50

Orosz or szág EUR 92 77 69 62 56

Por tu gá lia EUR 79 66 59 53 48

Ro má nia EUR 84 70 63 57 51

Spa nyol or szág EUR 80 67 60 54 49

Svájc EUR 89 74 67 60 54

Svéd or szág EUR 85 71 64 58 52

Szer bia EUR 85 71 64 58 52

Szlo vá kia EUR 74 62 56 50 45

Szlo vé nia EUR 73 61 55 50 45

Uk raj na EUR 85 71 64 58 52

Va ti kán EUR 83 69 62 56 50
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Az oktatási és kulturális miniszter
12/2009. (III. 27.) OKM

rendelete

a helyi önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok szakmai támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

1.  §

(1) Szak mai tá mo ga tás ban (a továb biak ban: tá mo ga tás)
az a he lyi ön kor mány zat ré sze sül het, amely mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zõ mú ze u mot tart fenn. A tá mo ga tás
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

(2) A tá mo ga tás ra for dít ha tó összeg a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény 
5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban meg je lölt összeg
32%-a.

2.  §

A tá mo ga tás az aláb bi fel ada tok ra igé nyel he tõ:
a) nagy sza bá sú – 10 mil lió fo rint nál na gyobb for rás -

igé nyû – ál lan dó ki ál lí tás elõ ké szí té se, lét re ho zá sa, tel jes
körû fel újí tá sa, il let ve kor sze rû sí té se, be le ért ve a ki sebb -
sé gi kul tú ra ér té ke it be mu ta tó ki ál lí tás rész ki ala kí tá sát, 
va la mint a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó több ide gen nyel ven
elõ ál lí tott ka ta ló gu sok, il let ve ki ál lí tá si ve ze tõk, is mer te -
tõk meg je len te té sét,

b) ok ta tá si célú kö zös sé gi te rek ki ala kí tá sa a Kö zép-
ma gyar or szá gi Ré gi ó ban szék hellyel ren del ke zõ mú ze u -
mok szá má ra.

3.  §

(1) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó igényt tar tal ma zó ké rel -
met a he lyi ön kor mány zat nak 2009. áp ri lis 20-ig kell be -
nyúj ta nia az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter hez (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga ille té kes me gyei szer ve ze ti egy sé ge (a to -
váb biak ban: Igaz ga tó ság) út ján.

(2) Az Igaz ga tó ság
a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §-a (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen meg vizs gál ja a ké rel me ket, és a nem meg -
felelõ, hi á nyos ké re lem ese té ben leg fel jebb 8 na pos ha tár -

idõ ki tû zé sé vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel a tá mo ga tás
igény lõ jét,

b) a ké rel me ket az Áht. 64/B.  §-a (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott vizs gá lat le zá rá sát köve tõen leg ké sõbb
2009. má jus 5-ig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a mi nisz -
ter nek,

c) nem to váb bít ja a ké rel met a mi nisz ter ré szé re, ha
a tá mo ga tás igény lõ je a hi ány pót lás nak nem tesz ele get
vagy azt nem meg fele lõen tel je sí ti. Er rõl tá jé koz tat ja a tá -
mo ga tás igény lõ jét, va la mint a mi nisz tert.

(3) A ké re lem ben meg kell je löl ni a mú ze u mot fenn tar tó 
he lyi ön kor mány zat ne vét és cí mét, a tá mo ga tás ban ré sze -
sü lõ mú ze um ne vét, a 2.  § alap ján vál lalt fel adat meg ha tá -
ro zá sát, a fej lesz tés tel jes költ sé gé nek össze gét, a sa ját for -
rás össze gét, az egyéb kül sõ for rás össze gét, va la mint az
igé nyelt tá mo ga tás össze gét.

(4) A ké re lem hez csa tol ni kell a kö vet ke zõ mel lék le te -
ket:

a) a ter ve zett fej lesz tés vár ha tó ered mé nye it (kö zös sé -
gi, köz mû ve lõ dé si és gaz da sá gi ha tá so kat be mu ta tó ha tás -
ta nul mányt, mar ke ting ter vet),

b) fel ada tok ra és költ ség ne mek re le bon tott rész le tes
költ ség ve tést az ön rész fel tün te té sé vel, va la mint a pénz -
ügyi üte me zést, be le ért ve a mû köd te tés költ sé ge it is,

c) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló sa ját for rás be ter ve zé -
sét iga zo ló he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de let
meg fe le lõ fe je ze té nek hi te les má so la tát,

d) a ki ál lí tás vég le ge sí tett és el fo ga dott szak mai for ga -
tó köny vét,

e) a ki ál lí tás lát vány ter vét,

f) a ki ál lí tás te ma ti ká ját a lá to ga tók szá má ra tu do má -
nyos-is me ret ter jesz tõ for má ban be mu ta tó ki ál lí tá si ve ze tõ
kéz ira tát,

g) a ki ál lí tás mú ze um pe da gó gi ai fog lal koz ta tó fü ze té -
nek tar tal mi és mód szer ta ni szi nop szi sát leg alább há rom
ol dal ter je de lem ben,

h) a ki ál lí tás mû tárgy vé del mi szak vé le mé nyét,

i) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé -
gek ese tén a jog erõs épí té si en ge délyt vagy a be je len tés tu -
do má sul vé te lét,

j) a mú ze um biz ton ság vé del mi hely ze té nek le írá sát
a ki ál lí tó te rek re és rak tá rak ra vo nat ko zó an.

(5) A ké re lem hez csa tol ni kell to váb bá a tá mo ga tás
igény lõ jé nek alá írt nyi lat ko za tát

a) a ké re lem ben és a mel lék le te i ben fog lalt ada tok, in -
for má ci ók, do ku men tá ci ók helyt ál ló sá gá ról, tel jes kö rû sé -
gé rõl,  valódiságáról és hi te les sé gé rõl, va la mint ar ról, hogy 
az adott tárgy ban pá lyá za tot ko ráb ban, il let ve egy ide jû leg
mi kor és hol nyúj tott be,

b) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a le járt ese dé kes sé -
gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a tá mo ga tás igény -
lõ jét a köz tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti
meg, és az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa az ál lam ház -
tar tás mû kö dés rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
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ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 92.  §-ának (5) be kez dé se
sze rint fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht. 13/A.  §-ának
(6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá -
sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né ben vál lalt
kö te le zett sé ge ket nem érin tõ en – vissza tar tás ra ke rül,

c) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy köz tar to zás
ese tén a köz tar to zá sok az Áht. 13/A.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben és az Ámr. 92.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból a tá mo ga tás igény -
lõ jé nek adó szá mát a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a kincs tár
fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, ille tõ leg az
adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me -
ré sé hez,

d) azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá ról az Ámr.
87.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek re,

e) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ mú ze um neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo ga tás
össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg valósítási he lye nyil vá -
nos ság ra hoz ha tó,

f) ar ról, hogy meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok Áht. 15.  §-ában meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek,
va la mint az Áht. 15.  §-ának (11) be kez dé se sze rint vizs gá -
lan dó jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet ada ta it ren del ke zés re bo csát ja,

g) ar ról, hogy le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nincs, il let ve amennyi ben a ké re lem el bí rá lá -
sá ig ilyen köz tar to zá sa ke let ke zik, azt be je len ti,

h) ar ról, hogy a ké re lem és mel lék le tei sza bály sze rû sé -
gé nek, va la mint a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá -
sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ
el len õr zé sé hez hoz zá já rul,

i) ar ról, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí -
tott tá mo ga tá sok ból ere dõ le járt és meg nem fi ze tett tar to -
zá sa nincs,

j) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ról, hogy a Kincs tár az ál -
ta la mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott jo go sul tak, va la mint az Ál la mi Szám ve võ -
szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, a Pénz ügy mi -
nisz té ri um és a cse kély össze gû tá mo ga tá sok nyil ván tar tá -
sá ban érin tett szer vek szá má ra hoz zá fé ré si le he tõ sé get
biz to sít has son,

k) ar ról, hogy a tá mo ga tás cél ja te kin te té ben ren del ke -
zik-e adó le vo ná si jog gal,

l) ar ról, hogy a 2.  §-ban meg ha tá ro zott és a tá mo ga tás
igény lõ je ál tal vál lalt fel ada tok ra nem nyert el tá mo ga tást
az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv re gi o ná lis ope ra tív
prog ram jai ke re té ben,

m) ar ról, hogy a tá mo ga tott fej lesz tés ke re té ben lét re -
ho zott ka pa ci tá so kat, szol gál ta tá so kat a fej lesz tés be fe je -
zé sét köve tõen leg alább 5 évig fenn tart ja.

(6) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan igény lõ ré szé re, aki
a) a tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben  valótlan vagy meg té -

vesz tõ ada to kat szol gál ta tott,
b) e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ 5 év ben az ál -

lam ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl fo lyó sí tott tá mo ga -

tást a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je lölt cél tól rész ben
vagy egész ben el té rõ cél ra hasz nál ta fel, vagy az zal nem
szá molt el,

c) nem tett ele get va la mely, az el bí rá lást érin tõ jog sza -
bá lyi kö te le zett sé gé nek.

(7) A tá mo ga tás fel té te le a 2.  § a) pont já ra vo nat ko zó
fej lesz tés ese té ben a tel jes fej lesz té si költ ség 10%-ának,
a 2.  § b) pont já ra vo nat ko zó fej lesz tés ese té ben a tel jes
fej lesz té si költ ség 20%-ának meg fe le lõ ön rész biz to sí tá sa.

4.  §

(1) A tá mo ga tás ról a mi nisz ter 2009. jú ni us 20-ig dönt.

(2) A mi nisz ter a dön tést 2009. jú ni us 30-ig köz zé te szi
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban,
va la mint hon lap ján.

(3) A mi nisz ter a szak mai fel té te le ket rög zí tõ tá mo ga tá -
si szer zõ dé sek egy pél dá nyát – alá írás után – és a tá mo ga -
tás ban ré sze sí tett he lyi ön kor mány za tok, va la mint a ré -
szük re jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg jegy zé két leg ké -
sõbb 2009. jú li us 31-ig utal vá nyo zás cél já ból meg kül di az
ön kor mány za ti mi nisz ter nek.

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat gon dos ko dik ar ról, hogy a ka -
pott tá mo ga tást az e ren de let ben elõ írt cél ra és a tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint hasz nál -
ják fel, va la mint, hogy az adott mú ze um a köz pon ti tá mo -
ga tás hoz az ön résszel együtt – a tá mo ga tá si összeg nek
a he lyi ön kor mány zat költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá já -
ra tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott – nyolc ban ki na pon
be lül hoz zá fér hes sen.

(2) A he lyi ön kor mány zat nak gon dos kod nia kell az el -
len õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr -
zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tás meg adá sá ról és
a kért do ku men tu mok ren del ke zés re bo csá tá sá ról.

(3) A he lyi ön kor mány zat a ka pott tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá ról 2009. de cem ber 31-ig, a min den ko ri zár szám adás
ke re té ben és an nak rend je sze rint kö te les el szá mol ni. A tá -
mo ga tás nak a 2009. de cem ber 31-én fel adat tal ter helt ma -
rad vá nyá val 2010. jú ni us 30-ig kell el szá mol ni.

(4) A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és az el szá mo lás
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó ság vég zi.

(5) A mi nisz ter az erre kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szer ve ken túl a

a) a szak mai meg valósulást szak ér tõk út ján fo lya ma to -
san el len õriz he ti, és

b) vizs gál hat ja, hogy a tá mo ga tás a 2.  §-ban meg ha tá -
ro zott és a tá mo ga tás igény lõ je ál tal vál lalt fel adat meg -
valósítására ke rült-e fel hasz ná lás ra.
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(6) Ha a he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás igény lé sé hez
 valótlan ada tot szol gál ta tott, vagy a tá mo ga tást nem a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg fo gal ma zott fel té te lek sze rint
hasz nál ta fel, kö te les azt ha la dék ta la nul vissza fi zet ni
a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra. A vissza fi ze ten dõ tá mo ga -
tást az Ámr. 88.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér té kû ka mat ter he li a jog ta lan igény be vé tel nap já tól
a vissza fi ze tés nap já ig.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és 2010. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány -
za tok ál tal fenn tar tott mú ze u mok szak mai tá mo ga tá sá ról
 szóló 3/2008. (II. 19.) OKM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

A pénzügyminiszter
5/2009. (III. 27.) PM rendelete

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 

8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129. § (2) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban meg -

ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a  következõket ren de -
lem el:

1. §

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 8/2004.
(III. 10.) PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 133/B. §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„133/B. § Az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint
az egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny -
sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl szó ló jog sza bály sze rin ti
„Ven dég lá tás” cím alat ti üz let kö rök ben al ko hol ter mé ket
for gal ma zó nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ nek (a to -
váb bi ak ban: ven dég lá tó) a Jöt. 110. § (10) be kez dé se sze -
rin ti al ko hol ter mék-kész let for gal mi sza bály za ta leg alább
az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) a ven dég lá tó neve, szék he lye, adó szá ma,
b) az üz let meg ne ve zé se, címe,
c) az al ko hol ter mék-for ga lom kü lön nyil ván tar tás ban

rög zí tés re ke rü lõ ada ta i nak (be szer zés, ér té ke sí tés, nyi tó-
és zá ró kész let) rész le te zett sé ge, mennyi sé gi egy sé ge,

d) a for gal mi ada tok meg ál la pí tá sá nak alap ját ké pe zõ
idõ szak (a to váb bi ak ban e § al kal ma zá sá ban: idõ szak),

e) az idõ szak for gal mi ada tai meg ál la pí tá sá nak és a
 külön nyil ván tar tás ban rög zí té sé nek idõ pont ja,

f) az idõ sza ki zá ró kész let meg ál la pí tá sá nak mód sze re,
kész let fel vé tel al kal ma zá sa ese tén a kész let fel vé tel mód ja.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba az zal, hogy az R. e ren de let tel meg ál la pí tott
133/B. §-át 2009. má jus 1. nap já tól kell al kal maz ni.

(2) Az R. 37/D. §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let 2009. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
34/2009. (III. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a saj tó ról
 szóló 1986. évi II. tör vény 14.  § (1) be kez dé sé nek „tar tal -
ma a 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ti lal mak ba üt kö zik,” 
szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt e ha tá ro zat köz zé -
té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 14.  § (1) be kez dé -
se ezt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„Az en ge délyt, il let ve a nyil ván tar tás ba vé telt meg kell
ta gad ni, ha a saj tó ter mék kül sõ leg hi va ta los lap (a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 57–60.  §-a) lát sza tát kel -
ti, il let ve cí mé vel, gra fi kai meg je le né sé vel, kül alak já val
vagy egyéb jel lem zõ jé vel már be jegy zett lap hoz ha son ló
mó don je le nik meg, és ez a fo gyasz tók meg té vesz té sé re al -
kal mas.”

2. Az Al kot mány bí ró ság a saj tó ról  szóló 1986. évi
II. tör vény 15.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a saj tó ról  szóló 1986. évi
II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT
ren de let 4/A.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett a saj tó -
ter mé kek nyil ván tar tás ba vé te li, il let ve tör lé si el já rá sá nak
sza bá lya i val kap cso lat ban.

Az egyik in dít vá nyo zó a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör -
vény (a továb biak ban: Saj tótv.) 14.  § (1) be kez dé sé nek „a
saj tó ter mék tar tal ma a 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ti lal -
mak ba üt kö zik” szö veg ré sze meg sem mi sí té sét a sza bad
vé le mény nyil vá ní tás hoz  való jog, il let ve a saj tó sza bad ság
sé rel mé re hi vat ko zás sal kér te. In do ko lá sá ban ki fej tet te,
hogy ön ma gá ban nem tart ja alkot mány elle nesnek a 3.  §
(1) be kez dé sét, amely sze rint a saj tó sza bad ság gya kor lá sa
nem jár hat má sok sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak a sé rel mé -
vel, mind azon ál tal ilyen ese tek ben a ,,nyil ván tar tás ba vé -
tel meg ta ga dá sa, vagy en nél is ha tá ro zot tab ban az idõ sza ki 
lap nak a (...) tör lé se arány ta la nul sú lyos jog kö vet kez mény
ak kor, ha a jog al kal ma zó nak má sok sze mély hez fû zõ dõ
jo ga i nak bár mely cse kély fokú sé rel me ese tén így kell el -
jár nia”, és nincs le he tõ sé ge a jog sér tés sú lyá nak, gya ko ri -
sá gá nak és jel le gé nek a mér le ge lé sé re.

A má sik in dít vá nyo zó – az in dít vány be nyúj tá sa kor
a saj tó re giszt rá ci ós, il let ve tör lé si el já rás le foly ta tá sá ra ha -
tás kör rel ren del ke zõ Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz -
té ri u mát ve ze tõ mi nisz ter – azt köve tõen for dult az Al kot -
mány bí ró ság hoz, hogy a mi nisz té ri um hoz ké re lem ér ke -
zett egy idõ sza ki lap nak a nyil ván tar tás ból  való tör lé sé re.
A tör lést ab ból az ok ból kér ték, hogy a la pot a ké rel me zõ
sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak meg sér té se  miatt jog erõs bí -
ró sá gi íté let hely re iga zí tás ra kö te lez te. Az in dít vá nyo zó
mi nisz ter a Saj tótv. 15.  § (1) be kez dé sé nek, il let ve a saj tó -
ról  szóló 1986. évi II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
12/1986. (IV. 22.) MT ren de let (a továb biak ban: Sr.)
4/A.  § (3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól. Utal va az Al kot mány bí ró ság nak a vé le -
mény nyil vá ní tá si és saj tó sza bad ság gal kap cso la tos gya -
kor la tá ra, ki fej tet te, hogy ál lás pont ja sze rint a Saj tótv.-nek 
és az Sr.-nek a tör lés rõl ren del ke zõ, mér le ge lést nem en ge -
dõ sza bá lyai el len tét ben áll nak az Al kot mány 61.  §-ából
fa ka dó kö ve tel mé nyek kel. A sze mély hez fû zõ dõ jo gok
– ér vel az in dít vá nyo zó – a ha tá lyos jog rend szer ben több -
irá nyú és szé les körû pol gá ri és bün te tõ jo gi vé de lem alatt
áll nak, biz to sít va az em ber i mél tó ság alap jo gi vé del mét
a vé le mény nyil vá ní tás jo gá nak szük ség sze rû és ará nyos
kor lá to zá sá val. Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint eh hez
ké pest nem szük sé ges és ará nyos az a sza bá lyo zás, amely
– egy faj ta rep resszív jel leg gel – a sze mély hez fû zõ dõ jog
sé rel me ese tén az adott idõ sza ki lap tör lé sét is le he tõ vé te -
szi. Rá mu ta tott, hogy a tör lés nem csak, hogy el le he tet le -
nít he ti más jog or vos lat al kal ma zá sát (pél dá ul a hely re iga -
zí tó köz le mény köz zé té te lét), a sza bá lyok kö vet ke ze tes al -
kal ma zá sa ezen túl me nõ en azt is ered mé nyez he ti, hogy
a meg je le nõ idõ sza ki la pok tel je sen meg szûn het nek vagy
szá muk drasz ti ku san csök ken het.

A Saj tótv. 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ írások al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tát egyik in dít vá nyo zó sem kér te.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat – tár gyi össze -
füg gé sük re te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a továb biak ban: Ügy -
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rend) 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já -
rás ban bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga

van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy
a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.”

2. A Saj tótv. érin tett ren del ke zé sei:
„3.  § (1) A saj tó sza bad ság gya kor lá sa nem  valósíthat

meg bûn cse lek ményt vagy bûn cse lek mény el kö ve té sé re
 való fel hí vást, nem sért he ti a köz er köl csöt, va la mint nem
jár hat má sok sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak sé rel mé vel.”

„14.  § (1) Az en ge délyt, il let ve a nyil ván tar tás ba vé telt
meg kell ta gad ni, ha a saj tó ter mék tar tal ma a 3.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ti lal mak ba üt kö zik, kül sõ leg hi va ta los
lap (a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
57–60.  §-a) lát sza tát kel ti, il let ve cí mé vel, gra fi kai meg je -
le né sé vel, kül alak já val vagy egyéb jel lem zõ jé vel már be -
jegy zett lap hoz ha son ló mó don je le nik meg, és ez a fo -
gyasz tók meg té vesz té sé re al kal mas.”

„15.  § (1) Az idõ sza ki la pot tö röl ni kell a nyil ván tar tás -
ból, ha a nyil ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sá nak len ne he -
lye.”

3. Az Sr. tá ma dott ren del ke zé se:
„4/A.  § (3) A nyil ván tar tás ba vé telt meg kell ta gad ni, il -

let ve tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból az idõ sza ki la pot a Tv.
[Saj tótv.] 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt meg vizs gál ta
a saj tó ter mé kek nyil ván tar tás ba vé te li és tör lé si el já rá sá -
nak a ter mé sze tét.

A Saj tótv. 12.  § (1) be kez dé se rög zí ti, hogy min den ki -
nek jo gá ban áll saj tó ter mé ket [az idõ sza ki lap a Saj tótv.
20.  § b) pont já ban fog lalt ér tel me zõ ren del ke zés sze rint
e kör be tar to zik] elõ ál lí ta ni és nyil vá no san kö zöl ni. A Saj -
tótv. ko ráb ban kü lönb sé get tett az en ge déllyel, il let ve az
en ge dély nél kül elõ ál lít ha tó saj tó ter mé kek kö zött. Bár
a Saj tótv.-ben és az Sr.-ben je len leg is ta lál ha tó ak uta lá sok 
saj tó ter mék elõ ál lí tá sa, il let ve nyil vá nos köz lé se tár gyá -
ban ki adott en ge dély re, en ge dé lye zés re, az en ge dé lyez te -
té si kö te le zett sé get elõ író ren del ke zé se ket a jog al ko tó ha -
tá lyon kí vül he lyez te. A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi XI. tör vény rög zí tet te töb -

bek kö zött, hogy idõ sza ki lap elõ ál lí tá sát és nyil vá nos köz -
lé sét csak be je len té si kö te le zett ség ter he li. Az idõ sza ki lap
nyil ván tar tás ba vé te lé hez ezt köve tõen és je len leg is a be -
je len tés szol gál ala pul, ame lyet a ha tá lyos sza bá lyok ér tel -
mé ben a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (a továb biak -
ban: KÖH) felé kell tel je sí te ni. A be je len ten dõ ada tok kö -
rét az Sr. 7.  §-a so rol ja fel: a) a lap címe, cél ja; b) a lap
ala pí tó ja és an nak címe; c) a szer kesz tõ ség ve ze tõ jé nek
neve és címe; d) a szer kesz tõ ség címe; va la mint e) a ki -
adó neve és címe. A nyil ván tar tás ba vé telt ak kor le het, il -
let ve kell meg ta gad ni, ha a saj tó ter mék tar tal ma a Saj tótv.
14.  § (1) be kez dé sé ben vagy a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg -
fo gal ma zott ti lal mak ba üt kö zik. A KÖH a be je len tés tõl
szá mí tott 15 na pon be lül kö te les ha tá roz ni a nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl, il let ve an nak meg ta ga dá sá ról, a dön tés el len
biz to sí tott a bí ró sá gi jog or vos lat igény be vé te lé nek le he tõ -
sé ge. A ter jesz tést csak a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen
le het meg kez de ni.

A nyil ván tar tás ba vé tel mind ezek alap ján olyan spe ci á -
lis re giszt rá ci ós el já rás nak te kint he tõ, amely nek so rán
a for mai szem pon to kon túl me nõ en – szûk kör ben – bi zo -
nyos tar tal mi nak te kint he tõ szem pon tok vizs gá la tá ra is sor 
ke rül: a ha tó ság nem csak azt vizs gál ja, hogy a be je len té si
kö te le zett ség alá esõ ada tok hi ány ta la nul sze re pel nek-e
a be je len tés ben, ha nem azt is, hogy ezen ada tok nem sér -
tik-e a Saj tótv. 14.  § (1) va la mint 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye ket. Fi gye lem mel a be je -
len ten dõ ada tok kö ré re, a Saj tótv. 3.  § (1) be kez dé sé vel
össze füg gés ben (amely a bûn cse lek mény meg valósítását,
il let ve a bûn cse lek mény el kö ve té sé re  való fel hí vást, va la -
mint a köz er kölcs és má sok sze mély hez fû zõ dõ jo ga i nak
meg sér té sét tilt ja) a ha tó ság diszk re ci o ná lis jog kö re csak
arra ter jed ki, hogy meg ál la pít sa, a lap címe és a be je len tõ
ál tal meg je lölt cél ja (a re giszt rá ció és az elsõ meg je le nés
elõtt nyilván valóan csu pán ez a lap „tar tal ma”) a Saj tótv.
ál tal til tott kör be tar to zik-e. Ér te lem sze rû en ugyan is sem
a lap ala pí tó ja és an nak címe, sem a szer kesz tõ ség ve ze tõ -
jé nek neve és címe, sem a szer kesz tõ ség címe, sem pe dig
a ki adó neve és címe nem te kint he tõ olyan adat nak, amely
a Saj tótv. 3.  § (1) be kez dé sé nek a sé rel mét meg -
valósíthatná.

Az Saj tótv. a nyil ván tar tás ból  való tör lés ese te it, fel té te -
le it kü lön nem sza bá lyoz za, a 15.  § (1) be kez dé se [a 14.  §
(1) be kez dé sé re utal va] annyit rög zít, hogy az idõ sza ki lap
tör lé sé re ak kor ke rül het sor, ha a nyil ván tar tás ba vé tel
meg ta ga dá sá nak len ne he lye. A tör lés a ter jesz té si jog
meg szû né sét ered mé nye zi. Az in dít vá nyo zók né ze te sze -
rint, mi vel a nyil ván tar tás ba vé te li sza bá lyok [3.  § (1) be -
kez dés és 14.  § (1) be kez dés] kö ré ben a Saj tótv. a saj tó ter -
mék tar tal má nak a vizs gá la tá ra utal, eze ket együt te sen úgy 
le het ér tel mez ni, hogy el kell ren del ni a saj tó ter mék nyil -
ván tar tás ból  való tör lé sét, ha az egy sze mé lyi sé gi jogi sé -
rel met meg valósító cik ket kö zölt.

Az Al kot mány bí ró ság oszt ja az in dít vá nyo zók ál lás -
pont ját, amely sze rint a Saj tótv. sza bá lya i nak össze ve té sé -
bõl ez az ér tel me zés is le ve zet he tõ. Az idõ sza ki lap tör lé sét 
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a jog sza bály sze rint ak kor kell el ren del ni, ha a nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen meg ál la pí tás ra ke rül, hogy an nak
tar tal ma a 3.  § (1) be kez dés ben fog lalt ti lal mak ba üt kö zik.
A Saj tótv. 14.  § (1) be kez dé se te hát nem a ,,saj tó sza bad ság 
gya kor lá sá ról” ha nem a saj tó ter mék „tar tal má nak” a vizs -
gá la tá ról ren del ke zik. E vizs gá lat a nyil ván tar tás ba vé tel
so rán – mi vel ak kor a lap még nem lé te zik, fi gye lem mel az
Sr. idé zett 7.  §-ára is – csu pán a lap cí mé re és a be je len tõ
ál tal meg je lölt cél já ra ter jed ki. Ugyan ak kor a tör lé si el já -
rás ban – mi vel a 15.  § tör lés rõl ren del ke zõ (1) be kez dé se
vissza utal a 14.  § (1) be kez dé sé re – a ,,tar tal mi” vizs gá lat
 valóságossá vá lik: a ha tó ság egy részt már nem csu pán az
ere de ti leg be je len tett cí met és célt vizs gál ja/vizs gál hat ja
újra, ha nem a saj tó ter mék (te hát akár egy-egy lap szám)
tar tal mát is. Mint hogy pe dig a lap tar tal mát a ben ne kö zölt
írá sok ad ják, adott eset ben egy-egy cikk sze mé lyi sé gi jo -
got sér tõ jel le ge is ered mé nyez he ti a lap tör lé sét. Sõt, a tör -
vény lé nye gé ben mér le ge lé si le he tõ sé get sem ad a ha tó -
ság nak: amennyi ben meg ál la pít ha tó akár egyet len sze mé -
lyi sé gi jog sé rel me, a tör lést el kell ren del ni.

2. Az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a köz ér de kû ada to -
kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze, a 61.  § (2) be kez dé se
pe dig úgy ren del ke zik, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság el is -
me ri és védi a saj tó sza bad sá gát. Az Al kot mány bí ró ság
a sza bad vé le mény nyil vá ní tás jo gát és a saj tó sza bad ság -
hoz  való jog tar tal mát több ha tá ro za tá ban ér tel mez te.

A sza bad vé le mény nyil vá ní tás joga – amely a kom mu -
ni ká ci ós alap jo gok anya jo ga [30/1992. (V. 26.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 167, 171.] – azt je len ti, hogy bár ki gon -
do la tát, meg gyõ zõ dé sét sza ba don, meg fe le lõ ke re tek kö -
zött ki nyil vá nít hat ja (987/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH
1991, 527, 528.). „Az egyé ni vé le mény nyil vá ní tá si sza -
bad ság szub jek tív joga mel lett (...) az Al kot mány
61.  §-ából kö vet ke zik a de mok ra ti kus köz vé le mény ki ala -
ku lá sa fel té te le i nek és mû kö dé se fenn tar tá sá nak biz to sí tá -
sá ra irá nyu ló ál la mi kö te le zett ség. A sza bad vé le mény -
nyil vá ní tás hoz  való jog ob jek tív, in téz mé nyes ol dal a nem -
csak a saj tó sza bad ság ra, ok ta tá si sza bad ság ra stb. vo nat -
ko zik, ha nem az in téz mény rend szer nek arra az ol da lá ra is,
amely a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá got ál ta lá nos ság -
ban a töb bi vé dett ér ték közé il lesz ti. Ezért a vé le mény -
nyil vá ní tá si sza bad ság al kot má nyos ha tá ra it úgy kell meg -
ha tá roz nia, hogy azok a vé le ményt nyil vá ní tó sze mély ala -
nyi joga mel lett a köz vé le mény ki ala ku lá sá nak, il let ve
sza bad ala kí tá sá nak a de mok rá cia szem pont já ból nél kü -
löz he tet len ér de két is figye lembe ve gyék” (ABH 1992,
167, 172.). „A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak kül sõ
kor lá tai van nak csak; amíg egy ilyen al kot má nyo san meg -
hú zott kül sõ kor lát ba nem üt kö zik, maga a vé le mény nyil -
vá ní tás le he tõ sé ge és té nye vé dett, an nak tar tal má ra te kin -
tet nél kül. Vagy is az egyé ni vé le mény nyil vá ní tás, a sa ját
tör vényei sze rint ki ala ku ló köz vé le mény, és ezek kel köl -
csön ha tás ban a mi nél szé le sebb tá jé ko zott ság ra épü lõ

egyé ni vé le mény al ko tás le he tõ sé ge az, ami al kot má nyos
vé del met él vez. Az Al kot mány a sza bad kom mu ni ká ci ót
– az egyé ni ma ga tar tást és a tár sa dal mi fo lya ma tot – biz to -
sít ja, s nem an nak tar tal má ra vo nat ko zik a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás alap jo ga. Eb ben a pro cesszus ban he lye
van min den vé le mény nek, jó nak és ká ros nak, kel le mes nek 
és sér tõ nek egy aránt, kü lö nö sen azért, mert maga a vé le -
mény mi nõ sí té se is e fo lya mat ter mé ke” (ABH 1992, 167,
179.).

A vé le mény nyil vá ní tá si és a saj tó sza bad ság szo ros kap -
cso la tát az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ki fej tet -
te, rá mu ta tott pél dá ul, hogy a saj tó sza bad ság alap jo ga lé -
nye gé ben a vé le mény nyil vá ní tá si jog ból ere dõ kü lön ne -
ve sí tett jog nak te kint he tõ, amely fel öle li va la mennyi mé -
di um sza bad sá gát, to váb bá az in for má ci ók meg szer zé sé -
nek sza bad sá gát is [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 167, 171.]. A 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat sze -
rint pe dig „[a] saj tó sza bad sá gát arra fi gye lem mel kell ga -
ran tál nia az ál lam nak, hogy a saj tó a vé le mény al ko tás hoz
szük sé ges in for má ció szer zés nek, a vé le mény nyil vá ní tás -
nak és vé le mény for má lás nak ki tün te tett fon tos sá gú esz kö -
ze. Ahogy a saj tó sza bad ság joga a vé le mény nyil vá ní tás -
hoz  való jog ból mint anya jog ból ve zet he tõ le, úgy a vé le -
mény nyil vá ní tás hoz  való jog ki tün te tett vol ta is annyi ban
vo nat ko zik a saj tó sza bad sá gá ra, amennyi ben az a vé le -
mény nyil vá ní tás al kot má nyos alap jo gát szol gál ja” (ABH
1992, 227, 229.).

Bár „[a]z idõ sza ki lap elõ ál lí tá sá nak és nyil vá nos köz lé -
sé nek kö te le zõ be je len té se, va la mint nyil ván tar tás ba vé te -
le a saj tó igaz ga tás nak ha gyo má nyos és szük sé ges meg -
nyil vá nu lá sa” [20/1997. (III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 85, 93.], amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel nem
csu pán ad mi niszt rá ci ós ak tus, ha nem a ha tó ság nak – mint
je len ügy ben is – mér le ge lé si le he tõ sé ge van a ké re lem tár -
gyá ban, az a saj tó sza bad ság (és ez zel össze füg gés ben a vé -
le mény nyil vá ní tá si sza bad ság) kor lá to zá sá nak mi nõ sül.
Szin tén az em lí tett alap jo gok kor lá to zá sá nak te kint he tõ,
ha a ha tó ság nak joga van bár mely ok ból el ren del ni va la -
mely lap tör lé sét: mi vel a tör lés a ter jesz té si jog meg szû né -
sét je len ti, a dön tés lé nye gé ben az érin tett saj tó ter mék saj -
tó ren dé sze ti ha tá ro zat tal tör té nõ be til tá sát ered mé nye zi.

Ezen alap jo gi kor lá to zá sok al kot má nyos sá gá nak a kér -
dé sé ben kel lett je len ügy ben ál lást fog lal nia az Al kot -
mány bí ró ság nak.

3. Min den al kot má nyos alap jog te kin te té ben fon tos
kér dés, hogy azo kat le het-e, il let ve mi lyen fel té te lek kel le -
het kor lá toz ni. Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján
a Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és kö te les -
sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja meg,
alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban tör vény sem kor -
lá toz hat ja.

A lap ala pí tás és a szó lás sza bad sá ga nem je len ti azt,
hogy az ál lam nak min den kö rül mé nyek kö zött tá vol kel le -
ne tar ta nia ma gát ezen alap jo gok sza bá lyo zá sá tól és sem -
mi lyen kor lá to zást ne al kal maz hat na.
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Az Al kot mány bí ró ság az alap jog lé nye ges tar tal má nak
meg ha tá ro zá sá hoz az alap jo gi (az úgy ne ve zett szük sé ges -
sé gi-ará nyos sá gi) tesz tet al kal maz za: „Az ál lam ak kor
nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik
alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il -
let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem
ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz
te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy az má sik alap jog
vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al kot má nyos cél ér -
de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy meg fe lel jen az
ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos -
sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya
meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A tör vényhozó
a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas
leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot mány el le nes a jog
tar tal má nak kor lá to zá sa, ha az kény sze rí tõ ok nél kül, ön -
ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor lá to zás sú lya az el ér ni kí -
vánt cél hoz ké pest arány ta lan” [30/1992. (V. 26.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 167, 171.].

A vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság és a saj tó sza bad ság
ese té ben a kor lá to zás kér dé se azért is ki emelt je len tõ sé gû,
mert e sza bad sá gok a de mok ra ti kus tár sa da lom alap ve tõ
ér té kei közé tar toz nak. „A sza bad vé le mény nyil vá ní tás jo -
gá nak ki tün te tett sze re pe ugyan nem ve zet arra, hogy ez
a jog – az élet hez vagy az em ber i mél tó ság hoz  való jog hoz
ha son ló an – kor lá toz ha tat lan len ne, de min den kép pen az -
zal jár, hogy a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz  való jog nak 
 valójában igen ke vés jog gal szem ben kell csak en ged nie,
azaz a vé le mény sza bad sá got kor lá to zó tör vényeket meg -
szo rí tó an kell ér tel mez ni.” [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 167, 178.]. A saj tó sza bad ság vo nat ko zá sá -
ban az Al kot mány bí ró ság le szö gez te: „a saj tó sza bad ság
kor lá to zá sa ál ta lá ban nem el len té tes az Al kot mánnyal, ha
ilyen ren del ke zés szük sé ges és az el ér ni kí vánt cél fon tos -
sá ga arány ban van az alap ve tõ jog sé rel mé vel, az ál lam nak 
egy má sik alap ve tõ jog vé del mé re vo nat ko zó kö te le zett sé -
ge pe dig alap ja le het a saj tó sza bad ság kor lá to zá sá nak”
[57/2001. (XII. 5.) AB ha tá ro zat, 2001, 484, 488–489.].

Az Al kot mány bí ró ság nak je len ügy ben azt kel lett mér -
le gel nie, hogy de mok ra ti kus tár sa da lom ban az em lí tett al -
kot má nyos jo gok szük sé ges és ará nyos kor lá to zá sát je len -
ti-e az, hogy az idõ sza ki lap cí mé nek és cél já nak, il let ve
konk rét tar tal má nak sze mé lyi sé gi jo got sér tõ jel le ge  miatt
a nyil ván tar tás ba vé telt meg kell ta gad ni, il let ve a tör lést el 
kell ren del ni.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt mér le gel te, hogy 
a Saj tótv. ál tal al kal ma zott alap jo gi kor lá to zás ra le gi tim
cél – má sik alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé -
nye sü lé se, il let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me – ér -
de ké ben ke rült-e sor.

A 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat sze rint „[a] saj tó sza -
bad ság nak el sõ sor ban kül sõ kor lá tai van nak (ame lyek
a saj tó sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ spe ci á lis in téz mé nyek -
ben is tes tet öl te nek, ami lyen pl. a saj tó hely re iga zí tás vagy 
a nagy nyil vá nos ság kri té ri u ma a bün te tõ jog ban). A saj tó -
sza bad sá got azon ban el sõ sor ban az ál lam tar tal mi be nem

avat ko zá sa biz to sít ja. En nek fe le l meg pél dá ul a cen zú ra
ti lal ma és a sza bad lap ala pí tás le he tõ sé ge. Ez zel a tar tóz -
ko dás sal az ál lam el vi leg le he tõ vé te szi, hogy a tár sa da -
lom ban meg lé võ vé le mé nyek, va la mint a köz ér de kû in for -
má ci ók tel jes sé ge meg je len jen a saj tó ban” (ABH 1992,
227, 229–230.). A sza bad vé le mény nyil vá ní tás azon ban
olyan al kot má nyos alap jog, amely csak fe le lõs ség gel gya -
ko rol ha tó [36/1994. (IV. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
231.], így az em ber i mél tó ság, a be csü let, a jó hír név a vé -
le mény nyil vá ní tá si sza bad ság kor lá tai le het nek [pl.
36/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 219,
230–231.; 18/2000. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
117, 122.; 20/2007. (III. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2007,
295, 301.]. A 34/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat a kö vet ke -
zõ kép pen fog lal ta össze az Al kot mány bí ró ság ál lás pont -
ját: „A 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat ban fog lal tak alap -
ján az em ber i mél tó ság hoz  való jog a vé le mény nyil vá ní tá -
si sza bad ság kor lát ja le het. (ABH 1992, 167, 174.) Az Al -
kot mány bí ró ság a 8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro za ta óta az
em ber i mél tó ság hoz  való jo got az ún. ál ta lá nos sze mé lyi -
sé gi jog egyik meg fo gal ma zá sá nak te kin ti, amely ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jog egyik as pek tu sa a ma gán szfé ra vé -
del me és a be csü let vé de lem. Be csü let vé del mi jogi esz kö -
zö ket a pol gá ri, a bün te tõ és a sza bály sér té si jog ban is ta lá -
lunk, és aho gyan arra az Al kot mány bí ró ság a 36/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat ban (a továb biak ban: Abh.) utalt, az
em ber i mél tó ság ki tün te tett sze re pe  miatt a jogi fe le lõs ség
rend jé ben vég sõ esz köz ként igény be ve he tõ bün te tõ jog
sem te kint he tõ – ál ta lá nos ság ban – arány ta la nul sú lyos
 reagálásnak az egyént be csü le té ben sér tõ ma ga tar tá sok te -
kin te té ben. (ABH 1994, 219, 229.) Ugyan ezen ha tá ro zat
azon ban arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy a be csü let és a jó
hír név vé del me, va la mint a köz ügyek sza bad vi tat ha tó sá -
gá nak egy más ra te kin tet tel tör té nõ ér té ke lé se alap ján a vé -
le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga csak ki sebb mér ték ben kor -
lá toz ha tó a köz ha ta lom gya kor ló i nak a vé del mé ben, il let -
ve arra, hogy a köz ügyek nyil vá nos meg vi ta tá sa te rü le tén
a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság mint al kot má nyos alap -
jog és az alap jo got a be csü let vé de lem ál ta lá nos bün te tõ jo -
gi sza bá lya i val vagy kü lön tény ál lá sok kal kor lá to zó esz -
köz rend szer vi szo nyát te kint ve az eu ró pai de mok ra ti kus
or szá gok jog gya kor la tá nak trend je egy ér tel mû en a bün te -
tõ jo gi esz kö zök hát tér be szo ru lá sa és a vé le mény nyil vá ní -
tá si sza bad ság fel ér té ke lõ dé se irá nyá ba mu tat. [36/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 219, 224.]” (ABH
2004, 490, 499.)

Az idé zett ha tá ro za tok alap ján az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta egy ér tel mû ab ban a kér dés ben, hogy nem csu -
pán a jó hír név hez  való jog [Al kot mány 59.  § (1) be kez -
dés], ha nem [az em ber i mél tó ság hoz  való jog gal  való
össze füg gés  miatt] a sze mé lyi sé gi jo gok ál ta lá nos ság ban
is le gi tim alap jog-kor lá to zá si cél nak is mer he tõk el.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta,
hogy a Saj tótv. tá ma dott ren del ke zé sei ál tal meg valósított
alap jog kor lá to zás szük sé ges és ará nyos-e.
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El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság hang sú lyo zot tan
vet te figye lembe, hogy a saj tó – az elekt ro ni kus mé di á hoz
ha son ló an (vö.: 1006/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2007,
1366, 1374–1375.) – alap ve tõ je len tõ sé gû a vé le ményp lu -
ra liz mus meg je le ní té sé ben, és a kö zös sé gi vi ták le foly ta tá -
sá nak egyik leg fon to sabb szín te re is. Az zal, hogy a jog al -
ko tó nem csu pán az idõ sza ki la pok cí mé nek és cél já nak
be je len té sét írja elõ, ha nem a be je len tett cél vizs gá la tát
– te hát az elõ ze tes tar tal mi el len õr zést – is, lé nye gé ben az
in for má ci ók hoz zá fér he tõ sé gé nek és ter jesz té sé nek a fel -
ügye le té rõl ren del ke zik. A nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ
ha tó ság dön té si jo go sult sá ga így ma gá ban fog lal ja a saj tó -
ter mék út ján kö zöl ni szánt gon do la tok tar tal má nak elõ ze -
tes köz ha tal mi el len õr zé sét, ér té ke lé sét és mi nõ sí té sét ab -
ból a szem pont ból, hogy azok saj tó ter mék ként for ga lom ba 
hoz ha tók-e. Ez pe dig cen zú rá nak mi nõ sül. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lás pont ja sze rint az el ér ni kí vánt cél – a köz lés
sza bad sá gá val  való eset le ges vissza élés meg aka dá lyo zá sa, 
te hát egy abszt rakt jö võ be ni jog sé re lem ve szé lye – és az
en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya nem
egyez tet he tõ össze egy más sal. Az, hogy a re giszt rá ci ó ról
dön tõ ha tó ság ál lás pont ja sze rint a saj tó ter mék be je len tett
cél ja alap ján sze mé lyi sé gi jo gok jö võ be ni meg sér té se
 valószí nûsíthetõ, nem in do kol hat ja a saj tó ter mék re giszt -
rá ci ó já nak a meg ta ga dá sát, kü lö nös te kin tet tel arra, hogy
a sze mé lyi sé gi jo gok az em ber szub jek tu má ból ered nek, és 
hogy e jo gok – fõ sza bály sze rint – csak sze mé lye sen ér vé -
nye sít he tõk.

Rá adá sul a Saj tótv. a be jegy zés meg ta ga dá sán túl az
idõ sza ki la pok nyil ván tar tás ból  való tör lé sé re is fel jo go sít -
ja a köz igaz ga tá si-nyil ván tar tá si funk ci ót be töl tõ ha tó sá -
got, ez zel pe dig a saj tó ter mé kek fo lya ma tos tar tal mi kont -
roll ját in téz mé nye sí ti. Rá mu tat az Al kot mány bí ró ság,
hogy a tör lés (amely az érin tett saj tó ter mék nyil vá nos ter -
jesz té sét ki zár ja) a saj tó sza bad ság szem pont já ból rend kí -
vül sú lyos szank ció. Je len tõs egy részt, hogy már az eny he
vagy egy sze ri jog sér tés  miatti be til tás sal  való fe nye ge tés
al kal mas le het a vé le mé nyek, vi ták in do ko lat lan el foj tá sá -
ra, már pe dig „[a]z esz mék, né ze tek sza bad ki fej té se,
a még oly nép sze rût len vagy sa já tos el kép ze lé sek sza bad
meg nyil vá nu lá sa a fej lõd ni ké pes és  valóban ele ven tár sa -
da lom lé te zé sé nek alap fel té te le” [30/1992. (V. 26.) AB
ha tá ro zat ABH 1992, 167, 171.].

Amennyi ben a szer kesz tõ nek, ki adó nak min den egyes
cikk meg je le né se elõtt figye lembe kel le ne ven nie, hogy az
adott cikk meg je le né se eset leg a lap tör lé sét ered mé nyez -
he ti, és csak e fé le lem mel ad hat ná ki az adott lap szá mot,
a saj tó sza bad ság lé nye ge vesz ne el.

Emel lett pe dig az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint
egyet len jog sér tõ köz lés – te kin tet nél kül a jog sér tés jel le -
gé re, sú lyá ra, is mét lõ dé sé re stb. – nem is ered mé nyez het
ilyen sú lyos, min den mér le ge lés nél kül al kal ma zan dó és
a jog sér tés sú lyát adott eset ben je len tõ sen meg ha la dó jog -
hát rányt. E kör ben mu tat rá az Al kot mány bí ró ság arra is,
hogy a sze mély hez fû zõ dõ jo gok ér vé nye sí té se az ön ren -
del ke zé si jog fon tos ele me, amely a ,,nem-ér vé nye sí tés”

jo gát is ma gá ban fog lal ja [Vö. pl. 20/1997. (III. 19.) AB
ha tá ro zat, 1997, 85, 91.]; a saj tó ter mék be til tá sá ra azon ban 
az érin tett aka ra tá tól füg get le nül is sor ke rül het; a tör lés -
nek nem fel té te le az sem, hogy a jog sé rel met jog erõs bí ró -
sá gi ha tá ro zat meg ál la pít sa.

An nak elõ moz dí tá sá ra, hogy a saj tó ter mék szer kesz tõi,
ki adói a szó lás- és a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság gal
fe le lõs mó don él je nek, és a jog sér té sek el ke rü lé sé re tö re -
ked je nek, – a fo ko za tos ság el vét be tart va – az azon na li be -
til tás nál eny hébb esz közt kell al kal maz nia a jog al ko tó nak.

Össze fog la ló an az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja:
a Saj tótv. az zal, hogy meg tilt ja an nak a lap nak a re giszt rá -
ci ó ját, amely vél he tõ en sze mé lyi sé gi jogi sé rel met fog
meg valósítani, il let ve az zal, hogy el ren de li a bár mely sze -
mé lyi sé gi jogi sé rel met meg valósító idõ sza ki lap nak
a nyil ván tar tás ból  való mér le ge lés nél kü li tör lé sét, a saj tó-
(és ez zel össze füg gés ben a vé le mény nyil vá ní tá si) sza bad -
ság szük ség te len és arány ta lan, te hát alkot mány elle nes
kor lá to zá sát  valósítja meg.

Az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa  miatt az Al kot -
mány bí ró ság – az in dít vány nak helyt adva – a Saj tótv.
14.  § (1) be kez dé sé nek a ,,tar tal ma a 3.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt ti lal mak ba üt kö zik” szö veg ré szét e ha tá ro za ta ki -
hir de té sé nek nap já val meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta nyo mán meg -
ál la pít ja, hogy az 1989-ben el fo ga dott jog ál la mi Al kot -
mány elõtt al ko tott Saj tótv.-t in do kolt len ne tel jes kö rû en
át te kin te ni, és össz hang ba hoz ni az al kot má nyos kö ve tel -
mé nyek kel.

Nem csor bít va a tör vényhozó ha ta lom jog kö rét, az Al -
kot mány bí ró ság hang sú lyoz ni kí ván ja, hogy a Saj tótv. 3.  § 
(1) be kez dé se a saj tó sza bad ság gya kor lá sá nak alap el ve it
rög zí ti a jog al ko tás és a jog al kal ma zás szá má ra, irány mu -
ta tó jel leg gel. Nem ki zárt te hát, hogy ezen, il let ve eh hez
ha son ló alap el vi ren del ke zé se ken ala pu ló konk rét tör -
vényi sza bá lyok meg sér té sé hez a jog al ko tó bi zo nyos
szank ci ó kat fûz zön, ugyan ak kor az Al kot mány 61.  §
(2) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel mény, hogy az idõ sza ki
la pok re giszt rá ci ó ja nem te he tõ füg gõ vé elõ ze tes tar tal mi
kont roll tól – ami cen zú rát je len te ne –, az csak egy ad mi -
niszt ra tív ak tus le het. Amennyi ben pe dig a jog al ko tó a saj -
tó sza bad ság gya kor lá sá val kap cso lat ban meg ha tá ro zott ti -
lal mak meg sze gé se ese té re – szank ci ó ként – fenn kí ván ja
tar ta ni az idõ sza ki lap tör lé sé nek a le he tõ sé gét, gon do san
– a saj tó sza bad ság ki emelt al kot má nyos je len tõ sé gé nek
szem elõtt tar tá sá val – kell mér le gel nie, hogy mely fó rum
elõtt, mi lyen el já rá si rend ben, mi lyen jog sér tés hez fûzi ezt
a sú lyos jog kö vet kez ményt.

4. Vé ge ze tül meg ál la pít ja az Al kot mány bí ró ság, hogy
a Saj tótv. 14.  § (1) be kez dé sé nek rész le ges meg sem mi sí té -
se után ön ma gá ban az a ren del ke zés, mely sze rint az idõ -
sza ki la pot tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból, ha a nyil ván tar -
tás ba vé tel meg ta ga dá sá nak len ne he lye, alkot mány elle -
nesnek már nem te kint he tõ. Ezért a Saj tótv. 15.  § (1) be -
kez dé sé nek, il let ve az Sr. 4/A.  § (3) be kez dé se alkot mány -
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elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kerék -
bilincs al kal ma zá sá val és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap -
cso la tos rend õri fel ada tok ról  szóló 13/1996. ORFK in téz -
ke dés, va la mint a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val és a jár mû -
vek el szál lí tá sá val kap cso la tos rend õri fel ada tok sza bá lyo -
zá sá ról  szóló 24/1999. (IV. 13.) ORFK GF in téz ke dés
 kiadása alkot mány elle nes, ah hoz jog ha tás nem fû zõ dik.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val 
és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé -
se, 7.  § (3) be kez dé se, 8.  § (1) be kez dé se, 13.  § (1)–(2) be -
kez dé se, 16.  §-a, 17.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dés
a) pont ja, 18–19.  §-a, il let ve 19.  § (3) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és megsemmisíté -
sére irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a sza bály sér té si el já rás so rán
le fog lalt és el kob zott dol gok ke ze lé sé rõl és ér té ke sí té sé -
rõl, va la mint a pénz bír ság és egyéb pénz összeg le til tá sá ról
és át uta lá sá ról  szóló 10/2000. (III. 24.) PM ren de let 4.  §
(3) be kez dé sé nek „Sztv.-ben meg ha tá ro zott” szö veg ré sze, 
5.  §-ának má so dik mon da ta, va la mint 6.  § (2)–(3) be kez -
dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val 
és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap cso la tos rend õri fel ada -
tok ról  szóló 13/1996. ORFK in téz ke dés, il let ve a kerék -
bilincs al kal ma zá sá val és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap -
cso la tos rend õri fel ada tok sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1999.
(IV. 13.) ORFK GF in téz ke dés alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá -
nyo kat vissza uta sít ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban meg nyil vá nu -
ló al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló alkotmány -
jogi pa na szo kat, az egyéb al kot mány jo gi pa nasz el ne ve -
zés sel be nyúj tott in dít vá nyo kat, va la mint az in dít vá nyo kat 
egye bek ben vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val és a jár -
mû vek el szál lí tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló
143/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sát kér te több in dít vá nyá ban is.

1. Az in dít vá nyo zó sze rint a Kr. 7.  § (3) be kez dé se
azért alkot mány elle nes, mert a jog al ko tó bár „ki me rí tõ fel -
so ro lá sát ígé ri a költ ség té rí tés nél kül meg sza kít ha tó rend -
õri in téz ke dé sek nek, de ki fe lej ti kö zü lük a jog ta lan rend õri 
in téz ke dést”. En nek kö vet kez té ben az el já rás meg szün te -
té sé nek sza bá lyo zá sa ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal
 ellentétes, így a sza bály sér té sek rõl  szóló 1968. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: RSztv.) 48.  § (1) be kez dés a) pont -
já val, il let ve az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos szabá -
lyairól  szóló 1957. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.)
14.  § (2) be kez dé sé vel. Ugyan ezen ok ból alkot mány elle -
nes a Kr. 8.  § (1) be kez dé se is. Az in dít vá nyo zó sze rint mi -
vel a fel so ro lás ból ki ma rad tak a ma ga sabb szin tû jog sza -
bá lyok ban fel so rolt ki vé te lek, a jog al ko tó „hi te le zé si ter -
het ró a sér tett re”. Ezért a sza bá lyo zás a jog el le nes rend õri
 intézkedés te kin te té ben el len té tes a ma ga sabb szin tû jog -
sza bá lyok ban ren de zett jog or vos la ti rend del, s kér te a két
tá ma dott ren del ke zés meg sem mi sí té sét.
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2. Az in dít vá nyo zó a ké sõb bi ek ben szá mos al ka lom -
mal ki egé szí tet te ere de ti in dít vá nyi ké rel mét. Egyik in dít -
vány-ki egé szí té sé ben kér te a Kr. 3.  § (1) be kez dé sé nek
meg sem mi sí té sét is, mi vel az – a Rend õr ség rõl  szóló
1994. évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rtv.) 45.  §
(1)–(2) be kez dé sé vel el len té te sen – le he tõ vé te szi a gép -
jár mû el szál lí tá sát ak kor is, ha az nem okoz bal eset ve -
szélyt. Emel lett fel té tel nél kü li in téz ke dés re ad le he tõ sé -
get, mi vel a Kr. 3.  § (1) be kez dé se nem tar tal maz za azt
a for du la tot, hogy csak „a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ese tek ben” al kal maz ha tó a ke rék bi lincs, il let ve a jár mû
 elszállítása. Mind ezek alap ján a Kr. 3.  § (1) be kez dé se az
Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sét sér ti az in dít vá nyo zó sze -
rint.

3. Az in dít vá nyo zó kér te a Kr. 13.  § (1) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát is, mi vel az az
Áe. 42.  § (1) be kez dé sé vel el len té te sen sza bá lyo zott. Az
in dít vá nyo zó sze rint az zal, hogy a Kr. 13.  § (1) be kez dé se
há rom na pon be lül kö ve te li meg a gép jár mû üze mel te tõ jé -
nek meg ál la pí tá sát, „alkot mány elle nes ha la dé kot” ad az
el já ró Rend õr ség nek. Az Áe. alap ján ugyan is a ha la dék ta -
lan ha tá ro zat ho za tal hoz az üze mel te tõ azon na li meg ál la pí -
tá sa vol na szük sé ges. Így a Kr. 13.  § (1) be kez dé se el len té -
tes az Áe. 42.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal, ezért az
 Alkotmány 35.  § (2) be kez dé sét sér ti. Az in dít vá nyo zó
 általában az el szál lí tás és ke rék bi lincs al kal ma zá sá val
össze füg gés ben hi vat ko zott arra is, hogy az a ,,tu laj don jog
ide ig le nes kor lá to zá sa”, s az „[R]Sztv. ha tá lya alatt csak
ki vé te le sen ke rül het sor al kal ma zá sá ra”, il let ve arra, hogy
„a tu laj don hasz ná la tát ... csak tör vény kor lá toz hat ja”.
[Azt azon ban nem ál lí tot ta, hogy a Kr. 13.  § (1) be kez dé se
sér ti az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sét, va la mint 8.  §
(2) be kez dé sét.]

4. Ké sõbb az in dít vá nyo zó kér te a Kr. 13.  § (2) be kez -
dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát is az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé se alap ján. Vé le mé nye sze rint a Kr. 
azon na li fi ze té si kö te le zett sé get fel té te lez, ami azon ban
el lent mond az RSztv.-nek és az Áe.-nek [kü lö nö sen az
RSztv. 72.  § (1) be kez dé sé nek és az Áe. 62.  § (2) be kez dé -
sé nek]. Mind ezek alap ján a Kr. 13.  § (2) be kez dé sé nek
„ fizetési kö te le zett sé gét tel je sít se és” szö veg ré sze meg -
sem mi sí té sét kér te. Akár csak a Kr. 13.  § (1) be kez dé sé vel
össze füg gés ben, eb ben az in dít vány-ki egé szí tés ben is ki -
fej tet te az in dít vá nyo zó, hogy a ke rék bi lincs és az el szál lí -
tás in téz ke dés al kal ma zá sa ál ta lá ban véve a tu laj don jog
hasz ná la tá nak kor lá to zá sát ered mé nye zi, ki fe je zet ten
azon ban nem kér te a Kr. 13.  § (2) be kez dé sé nek vizs gá la -
tát az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se, va la mint 13.  § (1) be -
kez dé se alap ján.

5. Az in dít vá nyo zó a továb biak ban al kot mány jo gi
 panasz el ne ve zés sel ter jesz tet te elõ in dít vány-ki egé szí té -
se it. Elõ ad ta, hogy mi vel sza bály ta la nul par kolt, gép jár -
mû vét a Rend õr ség el szál lí tot ta. Az in dít vá nyo zó vi tat ta,

hogy sza bály ta la nul vá ra ko zott vol na, vagy ha még is,
a Rend õr ség jog ta la nul szál lí tot ta el gép jár mû vét, és jog -
talanul köti az el szál lí tás és tá ro lás dí já nak meg fi ze té sé hez 
a gép jár mû ki adá sát az üze mel te tõ ré szé re. A sza bály sér té -
si el já rás ek kor még fo lya mat ban volt (a sza bály sér té si
 hatóság elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tá val szem ben az in dít -
vá nyo zó jog or vos lat tal élt). Elõ ad ta azt is, hogy jár mû vé -
nek – sze rin te – sza bály ta lan el szál lí tá sa  miatt pa naszt tett
az ille té kes rend õrkapitányságon, ame lyet azon ban
a  budapesti rend õrfõkapitány el uta sí tott. Az in dít vá nyo zó
a pa na szát el uta sí tó ha tá ro zat el len jog or vos lat tal élt, ame -
lyet el uta sí tot tak. Elõ ad ta, hogy a pa na szát el uta sí tó ha tá -
ro za tot bí ró ság elõtt meg tá mad ta, amely el já rás az in dít -
vány be nyúj tá sa kor még fo lya mat ban volt. Az in dít vá nyo -
zó ezen kí vül tör vényességi ké rel met ter jesz tett elõ az
ügyész sé gen, mi vel sze rin te a Rend õr ség nek ha tá ro za tot
kel lett vol na hoz nia a gép jár mû el szál lí tá sá ról az in téz ke -
dés al kal ma zá sa kor. A Leg fõbb Ügyész ség Köz le ke dé si
Osz tá lya a ké rel met alap ta lan nak tar tot ta, és er rõl az in dít -
vá nyo zót – KTLÜ 5029/2000/2-I. sz. le ve lé ben – ér te sí tet -
te. Az in dít vá nyo zó ez el len az ér te sí tés el len „jog or vos la ti 
ké rel met” nyúj tott be a leg fõbb ügyész hez, ugyan ak kor
„al kot mány jo gi pa na szá ban” an nak meg ál la pí tá sát kér te,
hogy az ügyész ség rõl  szóló 1972. évi V. tör vény (a továb -
biak ban: Ütv.) az Al kot mány 70/K.  §-ával el len té te sen
 elmulasztotta sza bá lyoz ni a tör vényességi ké re lem el uta sí -
tá sá val szem be ni jog or vos la tot. Emel lett alkotmánysér -
tõnek tar tot ta a Rend õr ség és az ügyész ség jog ér tel me zé -
sét a Kr. 13.  § (2) be kez dé sé re vo nat ko zó an, hogy ti. a ha -
tó sá got a gép jár mû el szál lí tás in téz ke dés al kal ma zá sa ese -
tén „csu pán ér te sí té si kö te le zett ség ter he li”. Ugyan en nek
meg ál la pí tá sát kér te ab ban az in dít vány-ki egé szí tés ben,
ame lyet azt köve tõen ter jesz tett elõ, hogy a leg fõbb ügyész 
ér te sí tet te újabb tör vényességi ké rel me alap ta lan sá gá ról.

Az in dít vá nyo zó egy má sik al kot mány jo gi pa nasz ként
be nyúj tott in dít vány-ki egé szí té sé ben, ame lyet a sza bály -
sér té si el já rás ban ho zott – a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány -
ság (a továb biak ban: BRFK) Köz biz ton sá gi Szer vek Igaz -
ga tás ren dé sze ti Fõ osz tály 176-00700 szabs. szá mú – jog -
erõs ha tá ro za tot köve tõen ter jesz tett elõ, mu lasz tás meg -
állapítását kér te, több ok ból is. Egy részt azért, mert a jog -
al ko tó nem haj tot ta vég re a meg sza bott ha tár idõn be lül az
RSztv. mó do sí tá sát a 63/1997. (XII. 12.) AB ha tá ro zat ban
(ABH 1997, 365., a továb biak ban: Abh.) fog lal ta kat.
 Mulasztás meg ál la pí tá sát kér te a miatt is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) nem ha tal maz ta fel az Al kot mány bí ró sá -
got ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sé re, va la mint kér te az
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes in téz ke dé sét, mert az in dít -
vá nyo zó a jog erõs sza bály sér té si ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott pénz bír sá got nem kí ván ja meg fi zet ni, és az el zá rás ra
tör té nõ át vál toz ta tást alkot mány elle nesnek tart ja az Abh.
alap ján. Kér te ezen kí vül az alkot mány elle nes jog sza bá -
lyok alap ján le foly ta tott, jog erõ sen be fe je zett sza bály sér -
té si el já rá sok Abtv. 43.  § (3) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs -
gá la tát.

7712 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/38. szám



Az in dít vá nyo zó a ké sõb bi al kot mány jo gi pa nasz el ne -
ve zés sel be nyúj tott in dít vány-ki egé szí té sek ben az ügyé -
ben ho zott jog erõs sza bály sér té si ha tá ro za tot tá mad ta,
 mivel az in do ko lás nél kül mel lõz te az in dít vá nyo zó sze rint 
a ha tá ro zat ho za tal hoz szük sé ges kér dé sek tag la lá sát a ha -
tá ro zat in do ko lá sá ban. Így töb bek kö zött nem tért ki a sza -
bály sér té si ha tó ság arra, hogy az el szál lí tás in téz ke dés
 alkalmazására ha tá ro zat ho za tal nél kül ke rült sor. Ki fej tet -
te, hogy a BRFK „2000. ja nu ár 18-án ha tá lyos szó ró lap ja”
arra utal, mint ha az in dít vá nyo zó nak „is mé telt panasz -
joga” vol na, ezt azon ban nem tud ta ér vé nye sí te ni. Ké sõb bi 
in dít vány-ki egé szí té sé ben al kot mány jo gi pa na szát erre
a szó ró lap ra is ki ter jesz tet te.

Tá mad ta to váb bá az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
(a továb biak ban: ORFK) Igaz ga tás ren dé sze ti Fõ osz tá lyá -
nak 3-823/2/2000. szá mú, az in dít vá nyo zó fel ügye le ti
 intézkedési ké rel mé re ki bo csá tott ér te sí tést. Az in dít vá -
nyo zó ki fej tet te, hogy ál lás pont ja sze rint az al kot mány jo gi 
pa nasz elõ ter jesz tésének tör vényi fel té te lei en nek az ér te -
sí tés nek a kéz hez vé te lé vel áll tak be. Az in dít vá nyo zó
 indítvány-kiegészítésében elõ ad ta azt is, hogy bí ró ság hoz
for dult azt kér ve, hogy a bí ró ság kö te lez ze fel ügye le ti el já -
rás le foly ta tá sá ra az ORFK-t.

Az in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy az Al kot mány bí ró -
ság az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek ér tel me zé se so rán 
„a jog ál la mi ság gal szem ben az an nak ré szét ké pe zõ jog -
biz ton sá got he lye zi elõ tér be”, így a ,,de mok ra ti kus jog ál -
la mi jog al ko tás” ér vé nye sü lé sét gá tol ja. Kér te, hogy a ko -
ráb bi in dít vá nyi ké rel me i ben tá ma dott jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ket az Al kot mány bí ró ság 1998. már ci us 1. nap já ra
vissza me nõ le ges ha tállyal sem mi sít se meg.

Az in dít vá nyo zó egy ké sõb bi al kot mány jo gi pa nasz ként 
be ter jesz tett in dít vány ban an nak meg ál la pí tá sát is kér te,
hogy a Kr. tá ma dott ren del ke zé sei, va la mint a köz úti köz -
le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM ren -
de let (a továb biak ban: KRESZ) 59.  § (1) be kez dé se az
1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em ber i jo gok és 
az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban,
1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) 1. Cik ké ben fog lalt tu laj don vé del mét sér tik.

Az in dít vá nyo zó a Fõ vá ro si Bí ró ság 7. K.
30.263/2000/9. szá mú ha tá ro za tá ban fog lalt jog ér tel me -
zést is tá mad ta al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben, mert az
sze rin te té ve sen ér tel mez te kü lö nö sen a Kr. 13.  § (2) be -
kez dé sét, ami kor arra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy az
el szál lí tás in téz ke dés al kal ma zá sá nak nem fel té te le
a Rend õr ség ha tá ro zat ho za ta la.

Egy to váb bi in dít vány-ki egé szí té sé ben azt is ki fo gás ol -
ta az in dít vá nyo zó, hogy mind a gép jár mû el szál lí tá sá ról,
mind a ,,zár lat fel ol dá sá ról”, mind pe dig a tá ro lá si díj ki fi -
ze té sé rõl ha tá ro za tot kel le ne hoz ni, en nek el le né re csak
egy ér te sí tést ka pott a gép ko csi át vé te lé re, a szál lí tás és tá -
ro lás dí já nak meg fi ze té sé re vo nat ko zó an az érin tett gép -
jár mû te lep tõl. Ál lás pont ja sze rint a Kr. 13.  § (2) be kez dé se 
a fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá val „rej tett ha tá ro zat -
ho za ta li kö te le zett ség rõl” ren del ke zik, en nek el le né re

a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség, a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság és a BRFK úgy ér tel me zi, hogy a Rend õr ség nem kö te -
les az el szál lí tás ról és an nak költ sé gé rõl ha tá ro za tot hoz ni.
Így a Kr. ezen – az in dít vá nyo zó sze rint té ves – ér tel me zé -
sé re te kin tet tel, az „élõ jog ra” hi vat ko zás sal is kér te a Kr.
13.  § (2) be kez dés ér tel me zé sé nek meg sem mi sí té sét,
 alkotmányjogi pa nasz ke re té ben. Az in dít vá nyo zó több -
ször is ki fej tett ál lás pont ja sze rint mind az Áe., mind az
RSztv. alap ján ha tá ro zat ho za ta li kö te le zett ség ként kel le ne 
ér tel mez ni a Kr. 13.  § (2) be kez dé sét.

Va la mennyi al kot mány jo gi pa nasz ként elõ ter jesz tett
 indítvány kap csán kér te az in dít vá nyo zó az al kal ma zá si
 tilalom ki mon dá sát.

6. Egy má sik in dít vá nyá ban a Kr. 17.  § (1) be kez dé sé -
nek, (2) be kez dés a) pont já nak, va la mint 19.  § (3) be kez -
dé sé nek meg sem mi sí té sét kez de mé nyez te az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé se alap ján.

A Kr. 17.  §-a azért el len té tes az Rtv. 45.  § (1) be kez dé -
sé vel az in dít vá nyo zó sze rint, mert az alap ján a vég re haj -
tás nem a Rend õr ség, ha nem az adó ha tó ság ha tás kö ré be
tar to zik. Már pe dig a Kr. 17.  §-a alap ján – ahogy fo gal -
maz – „a rend õrség az ár ve rés le bo nyo lí tá sá val köz re mû -
kö dõt is meg bíz hat”. Ez az in dít vá nyo zó sze rint azért
 alkotmánysértõ, mert a rend õrség „ki zá ró lag „köz re mû kö -
dõt” bíz hat meg az ár ve rés le bo nyo lí tá sá val, ne ve ze te sen
az adó ha tó sá got, és ezt a meg bí zást az Áe. tör vény (...)
meg ke re sés nek ne ve zi”.

A Kr. 17.  § (2) be kez dé sét azért tart ja al kot mány sér tõ -
nek, mert „az ille té kes adó ha tó ság ál tal ki ren delt vég re haj -
tó nem a rend õri szerv ne vé ben jár el, ha nem a tör vény ne -
vé ben „fo ga na to sít ja” a vég re haj tást. A vég re haj tást el ren -
de lõ rend õri szer vet pe dig a [bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló
1994. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.)] ... vég re -
haj tást ké rõ nek ne ve zi”.

A Kr. 19.  § (3) be kez dé se pe dig azért alkot mány elle nes
az in dít vá nyo zó sze rint, mert a jog al ko tó az Rtv. 45.  §
(1) be kez dé sé ben alkot mány elle nesen sza bá lyoz ta az
 ismeretlen tu laj do nos kár ta la ní tá sát az ér té ke sí tés pénz -
ma rad vá nyá val.

Mind ezek alap ján az in dít vá nyo zó kér te a Kr. 17.  §
(1) be kez dé se má so dik és har ma dik mon da tá nak, a 17.  §
(2) be kez dés a) pont „ahol vég re haj tót em lít, azon az
 árverést el ren de lõ rend õri szerv ne vé ben el já ró sze mélyt,
ahol adóst em lít, azon a tu laj do nost kell ér te ni” szö veg ré -
szé nek, va la mint a Kr. 19.  § (3) be kez dé se „az zal az el té -
rés sel, hogy a jo go sult a tu laj do nos nak járó össze get az
 értékesítés nap ját kö ve tõ hat van na pon be lül ve he ti át”
szö veg ré szé nek meg sem mi sí té sét az Al kot mány 35.  §
(2) be kez dé se alap ján.

7. Az in dít vá nyo zó a sza bály sér té si el já rás so rán le fog -
lalt és el kob zott dol gok ke ze lé sé rõl és ér té ke sí té sé rõl,
 valamint a pénz bír ság és egyéb pénz összeg le til tá sá ról és
át uta lá sá ról  szóló 10/2000. (III. 24.) PM ren de let (a továb -
biak ban: PMr.) 4.  § (3) be kez dé se meg sem mi sí té sét is kez -
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de mé nyez te, mi vel „a jog al ko tó al kot mány sér tõ mó don
kor lá toz ta az el évü lés idõ tar ta mát, az ér té ke sí tés bõl be -
folyt és az in do kolt költ sé gek kel csök ken tett el len ér ték
 kifizetésére, a le fog lalt do log ér té ke sí té se ese tén”. Az in -
dít vá nyo zó sze rint ugyan is a jog al ko tó nak nem a sza bály -
sér té si el já rá sok ban irány adó, ha nem a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ben (a továb biak ban:
Ptk.) fog lalt öt éves ha tár idõt kel lett vol na al kal maz nia. Így 
a tá ma dott szö veg ré szek az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé -
sét, va la mint 37.  § (3) be kez dé sét sér tik. Az in dít vá nyo zó
sze rint ugyan csak alkot mány elle nes a PMr. 5.  § má so dik
mon da ta, mi vel „alap ta la nul fel té te le zi, hogy az el kob zás
sza bá lyo zá sa ér te lem sze rû en al kal maz ha tó a tu laj do nos -
vál tás nél kül, sõt a tu laj do nos felé el szá mo lá si kö te le zett -
ség gel ál la mi õri zet be ke rült (le fog lalt) dol gok ér té ke sí té -
sé re is”. Ez az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti, mi vel
nem tesz ele get a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé nek.
A PMr. 6.  § (2)–(3) be kez dé se az Al kot mány 35.  § (2) be -
kez dé sé vel el len té tes, ugyan is az adók mód já ra tör té nõ
 behajtás ese tén le he tõ vé te szi az adó zás rend jé rõl  szóló
1990. évi XCI. tör vény tõl (a továb biak ban: Art.)  való el té -
rést, az in gó-vég re haj tást pe dig – ugyan csak az Art.-vel
 ellentétesen – a Rend õr ség ha tás kö ré be utal ja, hol ott az
Art. alap ján a Rend õr ség nem mi nõ sül adó ha tó ság nak.
Mind ezen ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét az in dít vá nyo -
zó vissza me nõ le ges ha tállyal kér te.

8. Egy to váb bi in dít vány ban a ke rék bi lincs al kal ma zá -
sá val és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap cso la tos rend õri fel -
ada tok ról  szóló 13/1996. (V. 21.) ORFK in téz ke dés
(a továb biak ban: ORFK int.) és a ke rék bi lincs al kal ma zá -
sá val és a jár mû vek el szál lí tá sá val kap cso la tos rend õri fel -
ada tok sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1999. (IV. 13.) ORFK GF 
in téz ke dés (a továb biak ban: ORFK GF int.) alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sát kér te. Az in dít vá nyo zó sze -
rint az ORFK int., és az ORFK GF int. ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze ként nem kor lá toz hat ja a tu laj don jo got,
nem ír hat elõ jog sza bá lyok tól el té rõ en el szál lí tá si jo got.
Az ORFK GF int. meg bí zá si szer zõ dés min tát tar tal maz
a sza bály ta la nul par ko ló jár mû vek el szál lí tá sá ra és le tét be
he lye zé sé re vo nat ko zó an. Az ORFK GF int. „el ha tá rol ja
a meg bí zó rend õri szerv és a meg bí zott köz re mû kö dõ (...)
fel ada ta it”. Az ORFK GF int. „el mu laszt ja meg ál la pí ta ni
a le tét be he lye zést el ren de lõ rend õri szer vek ha tá ro zat ho -
za ta li kö te le zett sé gét”. Hol ott – fej ti ki az in dít vá nyo zó –
a fi ze té si kö te le zett sé get, a jár mû bir tok ba vé te li le he tõ sé -
gét ha tá ro zat ban kell meg ál la pí ta ni. Az in dít vá nyo zó azt
ki fo gá sol ja, hogy az ORFK GF int. hi á nyo san sza bá lyoz,
ugyan is „nem han gol ta össze a gép jár mû te lep és a szo ro -
san vett sza bály sér té si ha tó ság te vé keny sé gét”. Az ORFK
GF int. ki bo csá tó ja nem mel lé kelt költ ség jegy zé ket. Az in -
dít vá nyo zó sze rint alkot mány elle nes az ORFK GF int.
azért is, mert „el mu lasz tot ta meg ál la pí ta ni az ille té kes
vég re haj tót is”, (...) nem írja le a köz igaz ga tá si vég re haj -
tást és hi bás, mert el fo gad ja (meg is mét li) a hi bás és al kot -
mány sér tõ [Kr.-t]”. A Kr. 16–19.  §-a azért al kot mány sér tõ

az in dít vá nyo zó sze rint, mert úgy ren del ke zik a ,,ki elé gí té -
si vég re haj tás ról, mint ha a Rend õr ség nek zá log jo ga len ne
és a Rend õr ség a köz igaz ga tá si vég re haj tás el ke rü lé sé vel,
köz vet le nül ér té ke sít het né a zá log tár gyat, hogy ab ból
 kereshessen vég ki elé gí tést”. Ez zel a Kr. fe lül bí rál ja a köz -
igaz ga tá si vég re haj tás rend jét, ami el len té tes az Áe., a sza -
bály sér té sek rõl  szóló 1999. LXIX. tör vény (a továb biak -
ban: Sztv.), a Vht., va la mint az Art. – pon to san meg nem
je lölt – ren del ke zé se i vel. Az ORFK GF int. az in dít vá nyo -
zó sze rint el mu lasz tot ta ér tel mez ni a Kr. 16–19.  §-ait
 vagyonjogi szem pont ból, és meg vizs gál ni, hogy van-e
a Rend õr ség nek zá log jo ga. Ezen kí vül az ORFK GF int.
el mu lasz tot ta ér tel mez ni a Kr. 7.  § (3) be kez dé sét is
a vissza tar tás joga szem pont já ból: az ORFK GF int.-ben
az in dít vá nyo zó sze rint kü lön dön te ni kel lett vol na ar ról,
hogy a Rend õr ség nek van-e vissza tar tá si joga. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a Rend õr ség nem ren del ke zik vissza tar tá si
jog gal, il let ve csak ak kor ren del kez het ne, ha ar ról tör vény
ren del ke zik. Mi vel a Kr. nem tör vény, ezért az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé sé vel, va la mint 13.  § (1) be kez dé sé vel el -
len té te sen ren del ke zett a rend õrség vissza tar tá si jo gá ról.
Ezért az in dít vá nyo zó sze rint a Kr. 7.  § (3) be kez dé se
alkot mány elle nes. Az in dít vá nyo zó úgy vél te, hogy in dít -
vá nya al kot mány jo gi pa nasz ként is el bí rál ha tó, de egy út tal 
kér te an nak utó la gos nor ma kont roll-in dít vány ként tör té nõ
el bí rá lá sát is. Emel lett kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
„szó lít sa fel a Kor mányt és az in téz ke dés ki bo csá tó ját az
Al kot mány nak meg fe le lõ sza bá lyo zás ki bo csá tá sá ra”.
 Valamint utalt arra, hogy in dít vá nyá nak cél ja, hogy az
 Alkotmánybíróság „irányt szab has son az ügyész sé gek és
bí ró sá gok el já rá sa i nak”.

9. Egy to váb bi in dít vány ban az in dít vá nyo zó arra hi -
vat ko zott, hogy a gép jár mû el szál lí tá sa a Kr. alap ján az
 államigazgatási el já rás kö ré be tar to zik, és nem sza bály sér -
té si el já rás nak mi nõ sül. A Kr. 13.  § (2) be kez dé se ér te sí té -
si kö te le zett sé get ír elõ, amely az in dít vá nyo zó sze rint
olyan, mint ha zá log jo got biz to sí ta na a Rend õr ség szá -
mára.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Kr. 17.  § (1) be kez dé se alap -
ján ha tá ro za tot kel le ne hoz ni az el szál lí tás in téz ke dés al -
kal ma zá sá ról. Emel lett mi vel az el já rás ál lam igaz ga tá si
 eljárásnak mi nõ sül az in dít vá nyo zó sze rint, a vég re haj tás
fo ga na to sí tá sá val meg kel le ne ke res ni az adó ha tó sá got, és
nem bíz hat na meg – a Kr. 17.  §-ában fog lal tak sze rin ti –
köz re mû kö dõt az ár ve rés le bo nyo lí tá sá val. Mi vel az el já -
rás a sza bály sér té si el já rás sza bá lya it kö ve ti és nem az
 államigazgatási el já rás sza bá lya it, ezért a Kr. 17.  § (1) be -
kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da ta sér ti az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sét.

Ugyan ezért tart ja alkot mány elle nesnek az in dít vá nyo zó 
a Kr. 17.  § (2) be kez dés a) pont já nak „ahol vég re haj tót em -
lít, azon az ár ve rést el ren de lõ rend õri szerv ne vé ben el já ró
sze mélyt” szö veg ré szét. Ugyan is az in dít vá nyo zó
 álláspontja sze rint a vég re haj tó nem a ,,rend õri szerv ne vé -
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ben jár el”, ha nem „fo ga na to sít ja” a vég re haj tást, míg
a Vht. a rend õri szer vet „vég re haj tást ké rõ nek” ne ve zi.

A Kr. 7.  § (3) be kez dé se tar tós vissza tar tás ról ren del ke -
zik, mi köz ben az in dít vá nyo zó sze rint csak át me ne ti
vissza tar tás ról ren del kez het ne, ugyan is a tar tós vissza tar -
tás ról tör vényi szin tû sza bá lyo zás van (le fog la lás, el kob -
zás a Sztv.-ben, biz to sí tá si in téz ke dés, ingó fog la lás, zár
alá vé tel a Vht.-ben, az Áe.-ben, va la mint az Art.-ben). Az
in dít vá nyo zó sze rint azon ban nem lé te zik olyan tör vény,
amely alap ján a Rend õr ség nek joga vol na a gép jár mû vet
„vissza tar ta ni”. Eb ben a kér dés ben te hát a ren de le ti szin tû
sza bá lyo zás a tu laj don jog sé rel mét ered mé nye zi, ugyan is
kény szer hi te le zést ír elõ. Ez a jog al ko tói ha ta lom mal  való
vissza élés re ve zet, ami az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét
sér ti.

Vé gül az in dít vá nyo zó ki fej tet te azt is, hogy sze rin te
a sza bály sér té si le tét az Áe. ha tá lya alatt jött lét re, és nem
az Sztv. ha tá lya alatt, mint ahogy azt a ré szé re meg kül dött
ügyé szi vé le mény ki fej tet te. Az in dít vá nyo zó – rész ben
a Kr. 9.  §-ával, rész ben 7.  § (3) be kez dé sé vel össze füg gés -
ben – ki fo gás ol ta azt is, hogy a gép jár mû el szál lí tá sá nak és 
tá ro lá sá nak költ sé gé rõl nem az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) sze -
rin ti díj ként ren del ke zik. Sze rin te ugyan is a Kr. alap ján
egy ér tel mû, hogy az el szál lí tás és tá ro lás költ sé ge
 valójában nem más, mint az Áht. ér tel mé ben vett díj, amit
vi szont csak tör vény ben le het ne sza bá lyoz ni.

Az ORFK GF int. azért vet fel to váb bi al kot má nyos sá gi
prob lé mát az in dít vá nyo zó sze rint, mert a jog al ko tó nem
ha tá rol ta el kel lõ en a gép jár mû te lep és a sza bály sér té si ha -
tó ság ha tás kö rét. A sza bály sér té si ha tó ság ugyan is nem
 állapítja meg el já rá si költ ség ként a gép jár mû el szál lí tá sá -
nak és tá ro lá sá nak költ sé gét, il let ve, hogy azt a sza bály sér -
té si ha tó ság „rend õri kü lön díj ként” ha tá roz za meg. Mi u -
tán a Rend õr ség ér tel me zé se sze rint a rend õri in téz ke dés
a sza bály sér té si el já rás tól füg get len el já rás, a sza bá lyo zás
két ér tel mû, és így nem vi lá gos az in dít vá nyo zó sze rint az
el évü lé si idõ a ,,szál lí tá si-õr zé si el já rás ban”. Vé le mé nye
sze rint ugyan is, ha az Sztv. sze rin ti el já rás nak te kint jük az
el szál lí tás in téz ke dés al kal ma zá sát, ak kor az el évü lé si idõ
két év, míg ha az Áe. sze rin ti el já rás nak, ak kor há rom év.
„Ha az el évü lé si sza bá lyok az Áe.-tõl örök lõd nek, ak kor
ez a jog ér tel me zés kor lá toz za az el évü lés hez  való jo got”.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat – tár gyuk azo -
nos sá gá ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó do -
sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü.
ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.; a továb biak ban: Ügy rend)
28.  §-a alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz  való jo got.”

„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -
ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a miniszter -
elnök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör -
vénnyel nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it
a  hivatalos lap ban ki kell hir det ni.”

„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor -
mány ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket 
a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni.”

2. A Kr. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„3.  § (1) A rend õr ha tó sá gi in téz ke dés ként el ren del he ti

a ke rék bi lincs al kal ma zá sát, a jár mû el szál lít ta tá sát.
(2) A rend õrség a ke rék bi lincs fel- és le sze re lé sé hez,

a jár mû el szál lí tá sá hoz, to váb bá az in téz ke dés sel érin tett
jár mû tá ro lá sá ra, õr zé sé re és ér té ke sí té sé re – szer zõ dés
alap ján – köz re mû kö dõt ve het igény be.

(3) A köz re mû kö dõ a ke rék bi lincs fel sze re lé sét, to váb -
bá a jár mû el szál lí tá sa ese tén a szál lí tó jár mû re tör té nõ fel -
ra ko dást, ille tõ leg a von ta tó jár mû höz tör té nõ rög zí tést
csak az in téz ke dõ rend õr je len lé té ben, a ke rék bi lincs le -
sze re lé sét, a tá ro ló hely re szál lí tott jár mû vissza adá sát
– a rend õrség elõ ze tes in téz ke dé se alap ján – rend õr je len -
lé te nél kül is vé gez he ti.”

„7.  § (1) Az in téz ke dést azon nal fél be kell sza kí ta ni
vagy meg kell szün tet ni, ha a jár mû höz vissza ér ke zõ üze -
mel te tõ azt kéri és az in téz ke dés költ sé gét meg té rí ti, egy -
ben a sza bály ta lan el he lye zést meg szün te ti.

(2) Az üze mel te tõ ké rel mé re – jog sza bály el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – a ké re lem tõl szá mí tott négy órán be lül
a jár mû rög zí té sét meg kell szün tet ni, ille tõ leg az el szál lí -
tott jár mû vet bir to ká ba kell adni, ha az in téz ke dés költ sé -
gét meg té rí ti, vagy a be fi ze tés té nyét az át uta lá si utal vány
fel adó ve vény ével iga zol ja.

(3) Az in téz ke dés a költ ség meg té rí té se elõtt az e ren de -
let ben fog lalt ki vé te lek ese té ben szün tet he tõ meg.”

„8.  § (1) Az üze mel te tõ – az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – kö te les a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val,
a jár mû el szál lí tá sá val, tá ro lá sá val és õr zé sé vel, va la mint
a jár mû ér té ke sí té sé vel fel me rü lõ költ sé gek té rí té se ként
a mel lék let ben meg ha tá ro zott össze get (a továb biak ban
együtt: költ ség) meg fi zet ni. Ha a jár mû vet nem a 11.  § sze -
rin ti ki je lölt tá ro ló hely re szál lít ják, a tá ro lás és õr zés költ -
sé ge it nem kell meg fi zet ni.

(2) A 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben csak az al -
kal ma zott in téz ke dés költ sé gé nek a fe lét kell meg fi zet ni.

(3) Nem kell a költ sé get meg fi zet ni, ha
a) a sza bá lyo san el he lye zett jár mû re irá nyu ló in téz ke -

dés re bûn cse lek mény meg elõ zé se, bûn cse lek mény el kö -
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ve té sé nek gya nú ja, a jár mû jog el le nes hasz ná la tá nak meg -
aka dá lyo zá sa, a jár mû biz ton sá gá nak meg óvá sa, a köz biz -
ton ság vé del me ér de ké ben, köz ve szély vagy ele mi csa pás
el há rí tá sa, ille tõ leg a köz út kü lön le ges igény be vé te le  miatt 
ke rült sor, és a rend õrhatóság az üze mel te tõt a jár mû el tá -
vo lí tá sá ra kel lõ idõ ben nem hív ta fel;

b) az in téz ke dés re okot adó sza bály ta lan el he lye zés
 miatt az üze mel te tõ fe le lõs sé ge nem ál la pít ha tó meg.

(4) Ha a sza bály ta lan el he lye zés sel össze füg gõ el já rás -
ban az üze mel te tõ fe le lõs sé gé nek hi á nyát ál la pít ják meg,
ré szé re a már meg fi ze tett költ sé get vissza kell té rí te ni.”

„13.  § (1) Ha az üze mel te tõ az el szál lí tást kö ve tõ há rom
mun ka na pon be lül nem kéri az in téz ke dés meg szün te té sét, 
a rend õrség ha la dék ta la nul gon dos ko dik a jár mû üze mel -
te tõ jé nek meg ál la pí tá sá ról. A kül föl di rend szám táb lá val
el lá tott jár mû el szál lí tá sa ese tén a kül föl di üze mel te tõ ada -
ta it a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szerv út ján
a 12.  §-ban meg ha tá ro zott jegy zõ könyv egy pél dá nyá nak
meg kül dé sé vel an nak az ál lam nak az ille té kes ha tó ság át ól
kell be sze rez ni, ahol a jár mû vet for ga lom ba he lyez ték.

(2) Az el szál lí tás ról az üze mel te tõt – a név- és lak cím -
ada tok kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul – a jegy zõ -
könyv egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí te ni kell, és
fel kell szó lí ta ni, hogy fi ze té si kö te le zett sé gét tel je sít se és
a jár mû vet vegy e bir to ká ba. A fel szó lí tást a hi va ta los
 iratok kéz be sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell kö -
zöl ni.

(3) Az üze mel te tõt a fel szó lí tás ban fi gyel mez tet ni kell,
hogy a rend õrség a jár mû vet az e ren de let ben fog lalt fel té -
te lek sze rint ér té ke sít he ti, és fel kell hív ni az üze mel te tõ
sze mé lyé ben idõ köz ben be kö vet ke zett ada tok eset le ges
vál to zá sá nak há rom mun ka na pon be lül tör té nõ bejelen -
tésére.

(4) Ha az üze mel te tõ az ér te sí tést kö ve tõ ti zen öt na pos
ha tár idõ el tel té vel nem je lent ke zik a jár mû át vé te lé re,
a ha tár idõ el tel tét kö ve tõ há rom na pon be lül a fel szó lí tást
meg kell is mé tel ni.”

3. A PMr. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„4.  § (3) Ha a le fog lalt do log át vé te lé re jo go sult sze mély 

a le fog la lást meg szün te tõ ha tá ro zat ban meg adott ha tár -
idõn be lül a dol got nem ve szi át, a sza bály sér té si ha tó ság
a do log ér té ke sí té se, il let ve meg sem mi sí té se iránt in téz ke -
dik. Az Sztv.-ben meg ha tá ro zott el évü lé si idõn be lül
 jelentkezõ jo go sult a le fog lalt do log ér té ke sí té se ese tén
– a tá ro lás és az ér té ke sí tés so rán fel me rült in do kolt költ sé -
gek le vo ná sa után – az ér té ke sí tés bõl be folyt el len ér ték re,
meg sem mi sí tés ese tén – a tá ro lás és a meg sem mi sí tés in -
do kolt költ sé ge i nek le vo ná sa után – a le fog la lás ko ri ér ték -
re tart hat igényt.”

„5.  § (...) A le fog lalt do log ér té ke sí té se so rán az el kob -
zott dol gok ér té ke sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell ér te -
lem sze rû en al kal maz ni. (...)”

„6.  § (2) Az el kob zott dol got – a (3) be kez dés ben fog lalt 
ki vé tel lel, il let ve ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – 
an nak tá ro lá si he lye, il let ve, amennyi ben elõ nyö sebb,

a sza bály sér té si ha tó ság szék he lye sze rin ti te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ jé nek kell ér té ke sí tés re át ad ni. Az ér té -
ke sí tés re – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel, il let ve ha
jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az adó zás rend jé rõl
 szóló 1990. évi XCI. tör vény (a továb biak ban: Art.) ingó
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyai az irány adók.

(3) A rend õrség, il let ve a vám- és pénz ügy õr ség ha tás -
kö ré be utalt sza bály sér té sek ese tén az ér té ke sí tés az em lí -
tett szer vek fel ada ta. A vám ha tó ság ér té ke sí ti a jog erõ sen
el kob zott vám árut és jö ve dé ki ter mé ket is kü lön jog sza bá -
lyok al kal ma zá sa mel lett.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét az aláb bi ak ra ala poz ta:

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
a Kr. 3.  § (1) be kez dé se el len té te sen sza bá lyo zott-e az Rtv. 
45.  § (1)–(2) be kez dé sé vel és így sér ti-e az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé sét.

Az Rtv. 45.  § (1) be kez dé se alap ján nem csak baleset -
veszély ese tén szál lít ha tó el a gép jár mû, ha nem min den
olyan eset ben, ha a sza bály ta la nul el he lye zett gép jár mû
a köz úti for ga lom biz ton sá gát vagy a köz biz ton sá got ve -
szé lyez te ti. A jog al ko tó te hát nem csak bal ese ti ve szély
ese tén te szi le he tõ vé a gép jár mû el szál lí tá sát, ha nem an nál 
tá gabb kör ben. A „köz úti for ga lom biz ton sá gá nak ve szé -
lyez te té se”, il let ve a ,,köz biz ton ság ve szé lyez te té se” te hát
nem szû kít he tõ le a ,,bal eset ve szély” ese te i re.

Az el szál lí tás in téz ke dés al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl az 
Rtv. 45.  § (1) be kez dé se ren del ke zik. A Kr. az al kal ma zás
el já rá si fel té te le it sza bá lyoz za – vagy is az el szál lí tás in téz -
ke dés nem a Kr. ren del ke zé se in ala pul csu pán, ami re a Kr.
1.  §-a ki fe je zet ten utal. Az el szál lí tás és a ke rék bi lincs
 intézkedés al kal ma zá sá ra ér te lem sze rû en ak kor ke rül het
sor, ha az al kal ma zás fel té te lei fenn áll nak. Er rõl te hát kü -
lön nem kell ren del kez nie a jog al ko tó nak. Ha az in téz ke -
dés al kal ma zá sa adott eset ben a tör vényi és egyéb jog sza -
bá lyi fel té te lek nek nem fe lel ne meg, az Rtv. jog or vos la tot
biz to sít az in téz ke dés sel szem ben (amit az in dít vá nyo zó
– az ira tok ból ki tû nõ en – ki is me rí tett). Ha az el szál lí tás,
vagy ke rék bi lincs in téz ke dés al kal ma zá sá ra az üze mel te tõ
sza bály sér té si fe le lõs sé ge hi á nyá ban ke rül ne sor, a Kr. 8.  § 
(3)–(4) be kez dé se alap ján – a sza bály sér té si ha tá ro zat
figye lembe véte lével – a költ sé get nem kell meg fi zet ni,
 illetve a már meg fi ze tett költ sé get vissza kell té rí te ni az
üze mel te tõ ré szé re. Mind ezek alap ján az, hogy a Kr. 3.  §
(1) be kez dé se kü lön nem utal arra, hogy az el szál lí tás in -
téz ke dés al kal ma zá sá ra a ,,jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben” ke rül sor, nem te szi alkot mány elle nessé
a Kr. 3.  § (1) be kez dé sét.

Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít ványt eb ben a ré szé -
ben el uta sí tot ta.
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2. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban azt vizs gál ta,
hogy a Kr. 7.  § (3) be kez dé se és 8.  § (1) be kez dé se el len té -
tes-e az RSztv. 48.  § (1) be kez dés a) pont já val, il let ve az
Áe. 14.  § (2) be kez dé sé vel. Az Al kot mány bí ró ság min de -
nek elõtt meg ál la pí tot ta, hogy az Áe.-t idõ köz ben ha tá lyon 
kí vül he lyez te a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál -
ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.), az RSztv.-t pe dig az Sztv., így az
Al kot mány bí ró ság az el já rá sát erre te kin tet tel foly tat ta le.

2.1. A Kr. alkot mány elle nessége nem ál la pít ha tó meg
azon az ala pon, hogy nem is mét li meg a ma ga sabb szin tû
jog sza bá lyok ren del ke zé se it. Az ala cso nyabb szin tû jog -
sza bály ban ugyan is nem kell meg is mé tel ni a ma ga sabb
szin tû jog sza bály kö te le zõ ren del ke zé se it, ez fö lös le ges
túl sza bá lyo zást ered mé nyez ne. A ma ga sabb szin tû jog sza -
bá lyok ren del ke zé sei ugyan is anél kül is kö te le zik, il let ve
jo go sít ják a jog ala nyo kat, hogy er rõl az ala cso nyabb szin -
tû jog sza bá lyok kü lön ren del kez né nek.

Az in dít vá nyo zó té ve sen ér tel me zi a Kr. 7–8.  §-át.
Amint arra az Al kot mány bí ró ság a Kr. 3.  § (1) be kez dé se
al kot má nyos sá gá nak vizs gá la ta kap csán már utalt: a Kr.
biz to sít ja an nak le he tõ sé gét a jár mû tu laj do no sa (üze mel -
te tõ je) szá má ra, hogy men te sül jön a költ sé gek meg fi ze té se 
alól, ha az in téz ke dés al kal ma zá sa jog ta lan volt. En nek
ese te it a Kr. 8.  § (3) be kez dé se so rol ja fel. A Kr. 8.  § (4) be -
kez dé se ar ról is ki fe je zet ten ren del ke zik, hogy amennyi -
ben az üze mel te tõ sza bály sér té si fe le lõs sé gé nek hi á nyát
ál la pít ják meg a sza bály sér té si el já rás ban, ré szé re az in téz -
ke dés már meg fi ze tett költ sé gét vissza kell té rí te ni. Mi vel
az el szál lí tás és ke rék bi lincs in téz ke dés rõl az Rtv. ren del -
ke zik, az in téz ke dés al kal ma zá sá ra nem az in dít vá nyo zó
ál tal hi vat ko zott ma ga sabb szin tû sza bá lyok irány adók.

Erre te kin tet tel nem ál la pít ha tó meg, hogy a Kr. 7.  §
(3) be kez dé se, va la mint 8.  § (1) be kez dé se az Sztv.-vel,
 illetve a Ket.-tel el len té te sen sza bá lyo zott vol na, így az
Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben eluta -
sította.

2.2. Az in dít vá nyo zó a miatt is kér te a Kr. 7.  § (3) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát, mert az
sze rin te olyan „tar tós vissza tar tás ról” ren del ke zik, ame -
lyet csak tör vény ben le het ne sza bá lyoz ni, te kin tet tel az
Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé re és 8.  § (2) be kez dé sé re.
Az in dít vá nyo zó sze rint azon ban nem lé te zik olyan tör -
vény, amely alap ján a Rend õr ség nek joga vol na a gép jár -
mû vet – ahogy fo gal maz – „vissza tar ta ni”.

Az Al kot mány bí ró ság is mé tel ten utal arra, hogy az
 elszállítás és a ke rék bi lincs in téz ke dés al kal ma zá sá ról,
 annak fel té te le i rõl az Rtv. ren del ke zik. A Kr. az Rtv.
45.  §-ának vég re haj tá si ren de le te. A gép jár mû el szál lí tá sá -
nak és a ke rék bi lincs al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge a Rend -
õr ség szá má ra te hát el sõd le ge sen nem a Kr., ha nem az Rtv. 
ren del ke zé se in ala pul. Így tör vényi szint en biz to sí tott an -
nak a le he tõ sé ge is, hogy ha az üze mel te tõ az el szál lí tott
gép jár mû vet nem ve szi át, an nak õr zé sé rõl – az el szál lí tás
és õr zés költ sé gé nek meg té rí té sé ig, vagy en nek hi á nyá ban

a gép jár mû ér té ke sí té sé ig – gon dos kod jon. Így az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta sí tot ta.

2.3. Az in dít vá nyo zó a Kr. 9.  §-ára, va la mint köz ve tet -
ten a Kr. 7.  § (3) be kez dé sé re te kin tet tel úgy vé le ke dett,
hogy az el szál lí tás és tá ro lás költ sé ge  valójában az Áht.
sze rin ti díj, amit tör vény ben kel lett vol na sza bá lyoz ni.

Az in dít vány eb ben az eset ben is a vo nat ko zó sza bá lyok 
té ves ér tel me zé sén ala pul. Az Áht. 10.  §-a alap ján fi ze té si
kö te le zett sé get elõ ír ni – a díj és a bír ság ki vé te lé vel – csak
tör vény ben le het. Dí jat kor mány ren de let, vagy an nak fel -
ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri ren de let is meg ál la pít hat.

Az el szál lí tás és tá ro lás költ sé ge azon ban nem mi nõ sül
díj nak, vi se lé sé rõl pe dig nem a Kr., ha nem az Rtv. 45.  §-a
ren del ke zik. A Kr. csu pán a költ ség tény le ges mér té két és
meg fi ze té sé nek rész let sza bá lya it ha tá roz za meg. Mi vel
 tehát az üze mel te tõ fi ze té si kö te le zett sé ge – az in dít vány
fel ve té sé vel el len tét ben – tör vényi ren del ke zé sen ala pul,
az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is
 elutasította.

3. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban a Kr. 7.  §
(3) be kez dé sét és 13.  §-át érin tõ in dít vá nyi ké rel me ket
 tekintette át.

3.1. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Kr. 7.  §
(3) be kez dé se, va la mint 13.  § (2) be kez dé se meg sem mi sí -
té sét azért kér te az in dít vá nyo zó, mert e ren del ke zé sek
kény szer hi te le zést ír nak elõ, s ez zel a tör vényhozás
vissza élt jog al ko tói ha tal má val.

Az Al kot mány bí ró ság az Rtv. 45.  § (3) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott, a jár mû el szál lí tá sá val és a ke rék bi lincs al -
kal ma zá sá val kap cso la tos költ sé gek vi se lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyo zást a 44/2004. (XI. 23.) AB ha tá ro za tá ban már
vizs gál ta a jog or vos la ti jog szem pont já ból, és a kö vet ke -
zõ ket ál la pí tot ta meg: „A ki fo gás olt ren del ke zés sze rint az
el szál lí tás és a ke rék bi lincs al kal ma zá sá nak költ sé ge a jár -
mû tu laj do nost ter he li. Ez a ren del ke zés anya gi jogi sza -
bály, amely nem ren del ke zik el já rá si kér dé sek rõl. A ke -
rék bi lincs al kal ma zá sá val és a jár mû vek el szál lí tá sá val
kap cso la tos el já rá si sza bá lyo kat a [Kr.] ren de zi. E kor -
mány ren de let  valóban tar tal maz za azt a ren del ke zést,
hogy a jár mû vet a tu laj do nos – né hány a ren de let ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel tõl el te kint ve – csak az in téz ke dés költ -
sé gé nek meg fi ze té sét köve tõen ve he ti bir tok ba. A [Kr.]
8.  § (4) be kez dé se vi szont ar ról ren del ke zik, hogy ha a sza -
bály ta lan el he lye zés sel össze füg gõ el já rás ban az üze mel -
te tõ fe le lõs sé gé nek hi á nyát ál la pít ják meg, ré szé re a már
meg fi ze tett költ sé get vissza kell té rí te ni. A rend õri in téz -
ke dés sel szem ben a [Kr.] 20.  §-a sze rint van he lye jog or -
vos lat nak. Ha a tu laj do nos a sza bály ta lan gép jár mû el he -
lye zé sért fe le lõs, ak kor vi szont a ki fo gás olt tör vényi ren -
del ke zés alap ján a költ sé ge ket vi sel nie kell, amely el len,
mint tör vényi ren del ke zés el len, már  valóban nincs jog or -
vos lat nak he lye.” (ABH 2004, 618, 659.)

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban a jog gal
 való vissza élés ti lal má nak köz jo gi al kal ma zá sa so rán va la -
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mely jog in téz mény nem ren del te tés sze rû al kal ma zá sát
 tekintette a ti la lom meg sér té sé nek [pl. 31/1998. (VI. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 240.; 29/2005. (VII. 14.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2005, 316.; 5/2007. (II. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2007, 120.; 18/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. már ci us 267.].

Az zal, hogy a Kr. a gép jár mû bir tok ba vé te lét a szál lí tás
és õr zés költ sé ge i tõl te szi füg gõ vé, nem te kint he tõ a jog al -
ko tói ha ta lom mal  való vissza élés nek és „kény szer hi te le -
zés nek” sem mi nõ sül, te kin tet tel arra, hogy a gép jár mû
 tulajdonosa utó lag: a gép jár mû el szál lí tá sát és õr zé sét
köve tõen fi ze ti ki an nak költ sé gét. Ezen kí vül a gép jár mû
tu laj do no sá nak ez a költ ség vissza jár, ha a sza bály sér té si
el já rás ban meg ál la pít ják fe le lõs sé gé nek hi á nyát.

Az in dít vá nyo zó fel té te le zé sé vel el len tét ben az el szál lí -
tott gép jár mû tá ro lá sá ra nem a zá log jog sza bá lyai irány -
adók. Ez egy részt ab ból kö vet ke zik, hogy a jog al ko tó nem
ren del ke zett ki fe je zet ten zá log jog ke let ke zé sé rõl az Rtv.
45.  §-ában az el szál lí tott jár mû te kin te té ben. Más részt
a sza bá lyo zás alap ján nem ar ról van szó, hogy a gép jár mû
va la mely kö ve te lés biz to sí tá sa ér de ké ben zá log tárgy ként
szol gál na, hi szen az el szál lí tás és tá ro lás alap ja egy sza -
bály sér tés (és nem pol gá ri jogi kö ve te lés).

Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít vá nyo kat mind a Kr. 
7.  § (3) be kez dé se, mind 13.  § (2) be kez dé se te kin te té ben
el uta sí tot ta.

3.2. A Kr. 13.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát azért kér ték, mi vel az zal, hogy
a Kr. 13.  § (1) be kez dé se há rom na pon be lül kö ve te li meg
a gép jár mû üze mel te tõ jé nek meg ál la pí tá sát, a Ket.-ben
fog lal tak tól el té rõ el já rá si ha tár idõt ál la pít meg.

A gép jár mû el szál lí tá sa, il let ve a ke rék bi lincs al kal ma -
zá sa rend õri in téz ke dés, amely re az Rtv. – és nem a Ket. –
vo nat ko zó ren del ke zé sei az irány adók. A rend õri in téz ke -
dés al kal ma zá sa ese tén nem ke rül sor ha tá ro zat ho za tal ra.
A rend õri in téz ke dés al kal ma zá sá nak alap já ul szol gá ló
sza bály sér tés re (pl. sza bály ta lan vá ra ko zás) már nem az
Rtv., ha nem az Sztv. ren del ke zé sei az irány adók, s így
 arról ha tá ro za tot kell hoz ni. A rend õri in téz ke dés el len az
Rtv. alap ján, a sza bály sér té si ha tá ro zat el len az Sztv. alap -
ján van jog or vos lat. A rend õrség el já rá sá ról az Rtv., il let ve 
an nak fel ha tal ma zá sa alap ján és ke re tei kö zött a Kor mány
ren de le te ren del ke zik, il let ve sza bály sér tés ese tén az Sztv.
és an nak vég re haj tá si sza bá lyai az irány adók. Mind ezek
alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy a Kr. 13.  § (1) be kez dé -
se el len té tes len ne Ket. ren del ke zé se i vel, ezért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

3.3. A Kr. 13.  § (2) be kez dé se az in dít vá nyo zó sze rint
azon na li fi ze té si kö te le zett sé get fel té te lez, ami az RSztv.
72.  § (1) be kez dé sé vel és az Áe. 62.  § (2) be kez dé sé vel, és
így az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes.

Az el szál lí tás és a ke rék bi lincs al kal ma zá sa ese tén az
in téz ke dés al kal ma zá sá nak költ sé ge a gép jár mû tu laj do -
no sát (üzem ben tar tó ját) ter he li. E költ ség vi se lé si kö te le -
zett ség rõl az Rtv. 45.  § (3) be kez dé se ren del ke zik, te hát

a fi ze té si kö te le zett ség nem a Kr. ren del ke zé se in, ha nem
tör vényi szin tû ren del ke zé sen ala pul. Ez azt is je len ti,
hogy a rend õri in téz ke dés sel járó költ sé gek vi se lé sé re nem 
a Ket., il let ve az Sztv. ren del ke zé sei irány adók. A Kr. 13.  § 
(2) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy a gép jár mû el szál lí -
tá sát köve tõen, ha a gép jár mû tu laj do no sa maga nem kér te
az in téz ke dés meg szün te té sét, a Rend õr ség ér te sí ti az
 intézkedés meg tör tén té rõl és fel hív ja az Rtv. 45.  § (3) be -
kez dé se alap ján fenn ál ló kö te le zett sé ge tel je sí té sé re. A Kr. 
13.  § (2) be kez dé se te hát ar ról ren del ke zik, hogy az Rtv.
alap ján fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl a gép -
jár mû tu laj do no sát ér te sí te ni kell. Mi vel a Kr. 13.  § (2) be -
kez dé se az Rtv. 45.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak vég -
re haj tá sá ról ren del ke zik, nem ál la pít ha tó meg az in dít vá -
nyo zó ál tal hi vat ko zott ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok
 sérelme az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se alap ján.

3.4. Az egyik in dít vány ban az in dít vá nyo zó azért kér te
a Kr. 13.  § (2) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét, mi vel sze -
rin te mind az Áe., mind az RSztv. alap ján ha tá ro zat ho za ta -
li kö te le zett ség ként kel le ne ér tel mez ni a Kr. 13.  § (2) be -
kez dé sét.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be jog sza bály és az ál -
la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la ta tar to zik, nincs te hát ha tás kö re jog sza bá lyok
 értelmezésére, így az ez zel kap cso lat ban fel ve tett in dít vá -
nyi ké rel met az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján vissza uta -
sí tot ta. Meg jegy zi ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság,
hogy a rend õri in téz ke dés al kal ma zá sa szük ség sze rû en
nem ha tá ro zat alap ján tör té nik: an nak lé nye ge ugyan is,
hogy a Rend õr ség ha la dék ta la nul meg te gye a köz ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dést, ha an nak fel té te lei fenn áll nak.
Az el szál lí tás és a ke rék bi lincs al kal ma zá sa te kin te té ben
a ma ga sabb szin tû jog sza bály az Rtv. 45.  §-a, és ál ta lá ban
az Rtv.-ben a rend õri in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
ál ta lá nos ren del ke zé sek irány adók. Így az in téz ke dés sel
szem be ni jog or vos lat ra is az Rtv. ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. Az üze mel te tõ sza bály sér té si fe le lõs sé gé nek meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben – az el szál lí tás in téz ke dés sel pár hu -
za mo san meg in dí tan dó – sza bály sér té si el já rást kell
 lefolytatni. A sza bály sér té si el já rás és ha tá ro zat azon ban
– ér te lem sze rû en – nem fel té te le az el szál lí tás in téz ke dés
al kal ma zá sá nak.

4. A Kr. 17.  §-ának meg sem mi sí té sét azért kér ték, mert
az az Rtv. 45.  § (1) be kez dé sé vel el len té te sen sza bá lyo -
zott. A Kr. 17.  § (1) be kez dés má so dik és har ma dik mon -
da tát, a 17.  § (2) be kez dés a) pont ját azért is ki fo gás ol ták,
mert le he tõ vé te szi köz re mû kö dõ igény be vé te lét az ár ve -
rés le bo nyo lí tá sá ra.

A Kr. 17.  §-a az Rtv. 45.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
hoz kap cso ló dó vég re haj tá si sza bá lyok ról ren del ke zik.
A Rend õr ség az Rtv. 45.  § (1) be kez dé se alap ján ér té ke sít -
he ti, vagy más úton hasz no sít hat ja az el szál lí tott és az üze -
mel te tõ ál tal át nem vett gép jár mû vet. A Kr. 17.  § (1) be -
kez dé se alap ján az ér té ke sí tés re ár ve rés út ján ke rül sor,
amely re a Vht. ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz -
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ni. A Kr. 17.  § (2) be kez dé se meg ha tá roz za azo kat az ér tel -
me zõ ren del ke zé se ket, ame lyek a Vht. 118–129.  §-ának
meg fe le lõ al kal ma zá sát se gí tik a jog al kal ma zó szá má ra:
így töb bek kö zött azt, hogy a Kr. sze rin ti ár ve rés ese té ben
mit kell ingó, vég re haj tó és adós fo gal ma alatt ér te ni. Az
in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy az ár ve rés le bo nyo lí tá -
sá val a Kr. nem az adó ha tó sá got, ha nem a Rend õr ség ál tal
meg bí zott köz re mû kö dõt ha tal maz za fel, ami az Rtv. 45.  §
(1) be kez dé sé vel el len té tes. Ez zel kap cso lat ban arra utal
az Al kot mány bí ró ság, hogy az Rtv. 25.  §-a ki fe je zet ten
úgy ren del ke zik, hogy fel ada tai el lá tá sá hoz – a ha tó sá gi
jog kör ben ho zott ha tá ro za tai, va la mint az in téz ke dé sei ki -
vé te lé vel – szer zõ dés alap ján köz re mû kö dõt ve het igény -
be. A Kr. 17.  §-a az Rtv. ezen ren del ke zé se alap ján le he tõ -
vé te szi a Rend õr ség szá má ra, hogy az ár ve rés le bo nyo lí tá -
sá val az Rtv. 25.  §-a sze rin ti köz re mû kö dõt bíz zon meg.
A Kr. 17.  § (2) be kez dé se alap ján pe dig a Vht. végrehaj -
tóra vo nat ko zó ren del ke zé sei a Rend õr ség ál tal meg bí zott
köz re mû kö dõ te kin te té ben is al kal ma zan dó. Mind ezek
alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Kr.
17.  §-a nem el len té tes az Rtv. 45.  § (1) be kez dé sé vel, ezért
az in dít vá nyo kat eb ben a ré szük ben el uta sí tot ta.

5. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban azt vizs gál ta,
hogy a Kr. 19.  § (3) be kez dé se az Rtv. 45.  § (1) be kez dé sé -
vel el len té te sen ha tá roz ta-e az is me ret len tu laj do nos kár ta -
la ní tá sá nak sza bá lya it.

A Kr. 19.  § (3) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy az is -
me ret len gép jár mû-tu laj do nos a Rend õr ség ál tal ér té ke sí -
tett gép jár mû tá ro lá si költ ség gel csök ken tett össze gét az
ér té ke sí tés tõl szá mí tott hat van na pon be lül ve he ti át. Ez zel 
a Kr. 19.  § (3) be kez dé se az Rtv. 45.  § (1) be kez dés har ma -
dik mon da tá val me ge gye zõ en sza bá lyoz za az is me ret len
gép jár mû-tu laj do nos kár ta la ní tá sát, hi szen az Rtv. sze rint:
„Ha az el szál lí tott, el tá vo lí tott jár mû is me ret len tu laj do no -
sa a jár mû ér té ke sí té se után 60 na pon be lül je lent ke zik,
 részére az ér té ke sí tés bõl be folyt, a tá ro lá si költ ség gel
csök ken tett el len ér té ket ki kell fi zet ni”. A Kr. 19.  § (3) be -
kez dé se te hát az Rtv. 45.  § (1) be kez dés har ma dik mon da -
tá val me ge gye zõ en sza bá lyoz. Így az in dít vá nyo zó ál tal
fel ve tett össze füg gés ben nem ál la pít ha tó meg a Kr. 19.  §
(3) be kez dé sé nek alkot mány elle nessége, így az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban a PMr. egyes
ren del ke zé se it ki fo gá so ló in dít vá nyi ké rel me ket bí rál ta el.

6.1. A PMr. 4.  § (3) be kez dé se „Sztv.-ben meg ha tá ro -
zott” szö veg ré szét azért tá mad ta az in dít vá nyo zó, mert
a jog al ko tó az el évü lés idõ tar ta mát az Sztv.-re, és nem
a Ptk.-ra uta lás sal ál la pí tot ta meg, ami sze rin te az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sét, va la mint 37.  § (3) be kez dé sét
sér ti.

A PMr. az Sztv. alap ján le fog lalt és el kob zott dol gok
ke ze lé sé rõl ren del ke zik, vagy is az Sztv. egyik vég re haj tá si 
ren de le te. En nek meg fele lõen az el já rá si ha tár idõ ket az
Sztv.-re uta lás sal sza bá lyoz za. Mi vel a PMr. az Sztv., és

nem a Ptk. vég re haj tá si ren de le te, il let ve mi vel a PMr. sza -
bály sér té si el já rá si kér dé se ket, és nem pol gá ri jogi jog -
viszonyokat sza bá lyoz, nem ál la pít ha tó meg a PMr. 4.  §
(3) be kez dé se má so dik mon da tá nak alkot mány elle nessége 
az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tet tek alap ján. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

6.2. Az in dít vá nyo zó a PMr. 5.  § má so dik mon da tá nak
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé se alap ján kér te, mi vel az nem tesz ele get a nor ma vi lá -
gos ság kö ve tel mé nyé nek.

A PMr. 5.  §-a a le fog lalt do log ér té ke sí té sé nek rész let -
sza bá lya it tar tal maz za. A le fog la lás ra vo nat ko zó spe ci á lis
ren del ke zé se ken kí vül egy uta ló sza bállyal az el kob zott
do log ér té ke sí té sé nek sza bá lya it ren de li ér te lem sze rû en
al kal maz ni. Vagy is az el kob zott do log ér té ke sí té sé nek
 eljárási sza bá lya it a le fog la lás spe ci á lis sza bá lya it figye -
lembe véve kell a jog al kal ma zó nak el já rá sa so rán al kal -
maz nia. Az ilyen uta ló sza bály azt szol gál ja, hogy a jog al -
ko tó meg elõz ze a túl sza bá lyo zást, és el ke rül je az egyes
ren del ke zé sek fö lös le ges meg is mét lé sét egy adott sza bá -
lyo zá si kon cep ci ón be lül.

Mi vel a PMr. egy ér tel mû en meg ha tá roz za, hogy me -
lyek azok az el já rá si sza bá lyok, ami ket a jog al kal ma zó nak
figye lembe kell ven nie, és ér te lem sze rû en al kal maz nia
kell, nem ál la pít ha tó meg a nor ma vi lá gos ság sé rel me. Így
az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is
 elutasította.

6.3. A PMr. 6.  § (2)–(3) be kez dé se az Al kot mány 35.  §
(2) be kez dé sé vel el len té tes, ugyan is az adók mód já ra tör -
té nõ be haj tás ese tén le he tõ vé te szi az Art.-tõl  való el té rést,
az in gó-vég re haj tást pe dig – ugyan csak az Art.-vel el len té -
te sen – a Rend õr ség ha tás kö ré be utal ja, hol ott az Art. alap -
ján a Rend õr ség nem mi nõ sül adó ha tó ság nak.

A PMr. 6.  § (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy a sza -
bály sér té si ha tó ság a sza bály sér té si el já rás so rán le fog lalt,
il let ve el kob zott do log ér té ke sí té sé re – bi zo nyos ki vé te -
lek kel – az Art. ingó vég re haj tás ra vo nat ko zó sza bá lyai
alap ján jár el. A ki vé tel ként meg ha tá ro zott ese tek ben
– ami lyen pél dá ul a PMr. 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott Rend õr ség (vám- és pénz ügy õr ség) – a sza bály sér -
té si ha tó ság a rá irány adó jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint ér té ke sí ti az el kob zott (le fog lalt) dol got. A tá ma -
dott ren del ke zés te hát uta ló sza bállyal ha tá roz za meg az
ér té ke sí tés re irány adó el já rá si sza bá lyo kat, amely vagy az
Art., vagy más, kü lön jog sza bály. Ez nem azt je len ti, hogy
az Art. ren del ke zé se i tõl  való el té rés re adott fel ha tal ma zást 
a PMr.

Az in dít vá nyo zó a PMr. 6.  § (2)–(3) be kez dé sét az
 Alkotmány 35.  § (2) be kez dé sé nek sé rel mé re hi vat koz va
tá mad ta. Az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se alap ján a Kor -
mány ren de le te nem le het el len té tes tör vénnyel. A tá ma -
dott jog sza bály nem kor mány ren de let, ha nem mi nisz te ri
ren de let, így az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé nek sé rel -
mét nem veti fel. Mi vel az in dít vány tar tal mi össze füg gé -
sé bõl ki de rül, hogy az in dít vá nyo zó a PMr. ma ga sabb
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szin tû jog sza bállyal  való el len té té nek meg ál la pí tá sát kez -
de mé nyez te, az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is,
hogy a fent ki fej tet tek alap ján az in dít vá nyo zó ál tal fel ve -
tett össze füg gés ben az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sé nek
sé rel me sem ál la pít ha tó meg. Ezért az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta sí tot ta.

7. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban azo kat az in -
dít vá nyi ké rel me ket vizs gál ta, ame lyek az ORFK int. és az
ORFK GF int. alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát
kér ték. Az in dít vá nyo zó ezen in téz ke dé sek alkot mány elle -
nességét al kot mány jo gi pa nasz el ne ve zé sû in dít vány ban
tá mad ta, ám ki fe je zet ten kér te, hogy amennyi ben in dít vá -
nya al kot mány jo gi pa nasz ként nem el bí rál ha tó, az Al kot -
mány bí ró ság utó la gos nor ma kont roll ke re té ben vizs gál ja
meg az ORFK int. és az ORFK GF int. al kot má nyos sá gát.
Mi vel az in dít vány az al kot mány jo gi pa nasz – Abtv.
48.  §-a sze rin ti – tör vényi fel té te le i nek nem fe le l meg, az
Al kot mány bí ró ság – az in dít vány nak meg fele lõen – az
Abtv. 1.  § b) pont ja sze rin ti el já rást foly tat ta le.

Az Abtv. 1.  §-ának b) pont ja sze rint az Al kot mány bí ró -
ság ha tás kö ré be töb bek kö zött jog sza bá lyok, va la mint az
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la ta tar to zik. Az Alkotmány -
bíróság min de nek elõtt meg vizs gál ta az ORFK int. és az
ORFK GF int. jog for rá si jel le gét.

Az Al kot mány bí ró ság nak hosszú ide je kö vet ke ze tes
gya kor la ta sze rint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i -
nek meg íté lé sé nél nem a for ma és az el ne ve zés a meg ha tá -
ro zó, ha nem az a tar ta lom, amely al kal mas sá te szi arra,
hogy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei közé so rol ha -
tó jogi irány mu ta tás ként ér vé nye sül jön [elõ ször: 60/1992.
(XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 275, 278.]. Amennyi -
ben a vizs gá lat alá vont ak tus – for má já tól füg get le nül –
olyan jogi irány mu ta tá so kat tar tal maz, ame lyek bi zo nyos
kér dé sek ben egy sé ges jog gya kor lat ki ala kí tá sát cé loz zák,
vagy is ér tel me zi a tör vényt, to váb bá aján lást ad egyes ren -
del ke zé sek vég re haj tá sá ra, tar tal mát te kint ve az ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek mi nõ sít he tõ. [37/2001.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 302, 306.]

A vizs gá lat alá vont ORFK int. és ORFK GF int. sem az
Al kot mány, sem a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a továb biak ban: Jat.) sze rint nem jog sza bály és nem
is az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze.

Az Al kot mány bí ró ság je len eset ben meg ál la pí tot ta,
hogy a vi ta tott, az Or szá gos Rend õr fõ ka pi tány, va la mint
az ORFK gaz da sá gi és in for ma ti kai fõ igaz ga tó ja ál tal ki -
adott in téz ke dé sek – mi vel az Rtv., a Kr. és a KRESZ egy -
sé ges ér tel me zé se és a jog sze rû el já rá si gya kor lat ki ala kí -
tá sát elõ se gí ten dõ ezek vég re haj tá sá nak fõ irá nyá ról és
mód sze ré rõl szól nak – a köz vet len irá nyí tá suk alá tar to zó
szer vek te vé keny sé gét sza bá lyoz zák, il let ve az egy sé ges
jog gya kor lat ki ala kí tá sát cé loz zák. Ugyan is mind két
 intézkedés ér tel me zi az Rtv.-t, a Kr.-t, va la mint a KRESZ
ren del ke zé se it, to váb bá – kü lö nö sen az ORFK int. – aján -
lást ad egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sá ra, a ke rék bi lincs

és el szál lí tás in téz ke dés gya kor la ti al kal ma zá sá ra. Mind -
két in téz ke dés meg fo gal ma zá sa alap ján egy ér tel mû, hogy
az zal a cél lal bo csá tot ták ki, hogy a cím zet tek kö te le zõ
elõ írásként kö ves sék. Tar tal mát te kint ve te hát mind két
 intézkedés az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek mi -
nõ sít he tõ (rész ben uta sí tás nak, rész ben jogi irány mu ta tás -
nak).

Az ORFK int. ki bo csá tá sá ról or szá gos ha tás kö rû szerv
ve ze tõ je ren del ke zett, azon ban azt nem az arra elõ írt el ne -
ve zés sel, for má ban és el já rá si rend sze rint adta ki. Az
ORFK GF int.-t pe dig ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze
(jogi irány mu ta tás) ki bo csá tá sá ra nem jo go sult szerv adta
ki, to váb bá nem az arra elõ írt el ne ve zés sel és for má ban,
va la mint el já rá si rend sze rint. Ezért az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vánnyal tá ma dott két in téz ke -
dés ki bo csá tá sa az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek -
la rált jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság az ORFK int., va la mint az ORFK 
GF int. vizs gá la ta so rán új ból elvi él lel mu tat rá arra, hogy
„az in dít vánnyal tá ma dott és ha son ló mi nisz té ri u mi, egyéb 
köz pon ti ál la mi szer vek tõl szár ma zó, jogi irány mu ta tást
tar tal ma zó le ira tok, kör le ve lek, irány mu ta tá sok, út mu ta -
tók, ál lás fog la lá sok és egyéb in for má lis jog ér tel me zé sek,
ame lyek nem a Jat. ga ran ci á lis sza bá lya i nak be tar tá sá val
ke rül nek ki bo csá tás ra, sér tik az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság al kot má nyos kö ve tel mé -
nyét. Jog bi zony ta lan sá got te rem te nek, ki szá mít ha tat lan ná
te szik a jog ala nyok, a jog al kal ma zó szer vek ma ga tar tá sát.
Bár a ben nük fog lalt jog ér tel me zés nek, jog al kal ma zá si
szem pont nak sem mi fé le jogi ere je, kö te le zõ tar tal ma
nincs, mi u tán az ál lam igaz ga tás köz pon ti szer vei bo csát -
ják ki, al kal ma sak arra, hogy a cím zet te ket meg té vesszék,
s a cím zet tek kö te le zõ elõ írásként kö ves sék azo kat. [...]
A tör vény ben fog lalt ga ran ci á lis sza bá lyok be nem tar tá sá -
val al ko tott, ilyen irány mu ta tá sok könnyen vál hat nak
a jogi sza bá lyo zást pót ló, a jog sza bá lyok ér vé nye sü lé sét
le ron tó irá nyí tá si esz kö zök ké, s ez a jog ál la mi ság kö ve tel -
mé nyé vel össze egyez tet he tet len.” [60/1992. (XI. 17.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 275, 277.]

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ál lás pont ja sze rint a ha -
tás kör hi á nyá ban, vagy an nak túl lé pé sé vel ki adott ál la mi
irány mu ta tás egyéb jogi esz kö ze „sem mis, nem lé te zõ ak -
tus nak mi nõ sül, így sem mi fé le jogi ha tás nem fû zõd het
hoz zá” [60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 275,
278, 279.; va la mint 31/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 158, 161.].

Az Al kot mány bí ró ság a 31/1995. (V. 25.) AB ha tá ro -
zat ban azt is ki mond ta, hogy ér vény te le nek „az olyan ál la -
mi ak tu sok ..., ame lyek ugyan túl lép tek a ki bo csá tó szerv
jog al ko tá si ha tás kö rén, ... de a ki bo csá tó szán dé ka sze rint
nor ma kén ti kö ve tés re tar tot tak igényt, il let ve a gya kor lat -
ban úgy is ha tá lyo sul tak” (ABH 1995, 158, 161.).

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá nak meg fele lõen csu -
pán meg ál la pít ja a nor ma tív tar tal mat hor do zó, de a Jat.
sze rin ti ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek nem mi nõ -
sít he tõ ak tus alkot mány elle nességét az zal, hogy „ah hoz
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jog ha tás nem fû zõ dik” [60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 275, 278.; 31/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 158, 161.].

Az Al kot mány bí ró ság a ki fej tet tek re te kin tet tel meg ál -
la pí tot ta, hogy az ORFK int. és az ORFK GF int. ki adá sa
alkot mány elle nes volt, ezért azok hoz jog ha tás nem fû zõ -
dik.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság nak az ORFK int. és az
ORFK GF int. te kin te té ben nem volt mit meg sem mi sí te -
nie, ezért az in dít vány nak a jo gi lag nem lé te zõ ak tus meg -
sem mi sí té sé re vo nat ko zó ré szét – gya kor la tá nak meg fele -
lõen – az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

8. Az in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz for má já ban
an nak meg ál la pí tá sát kér te tör vényességi ké rel me alap ta -
lan sá gá ról tá jé koz ta tó KTLÜ 5029/2000/2-I. sz. le vél kap -
csán, hogy az Ütv. az Al kot mány 70/K.  §-ával el len té te sen 
el mu lasz tot ta sza bá lyoz ni a tör vényességi ké re lem el uta sí -
tá sá val szem be ni jog or vos la tot. Emel lett al kot mány sér tõ -
nek tar tot ta a Rend õr ség és az ügyész ség jog ér tel me zé sét
a Kr. 13.  § (2) be kez dé sé re vo nat ko zó an. Az in dít vá nyo zó
a BRFK Köz biz ton sá gi Szer vek Igaz ga tás ren dé sze ti
 Fõosztály 176-00700 szabs. szá mú, 2000. má jus 22-én kelt 
jog erõs ha tá ro za tá val össze füg gés ben mu lasz tás meg ál la -
pí tá sát kér te. Kér te to váb bá az Al kot mány bí ró ság ideig -
lenes in téz ke dé sét, va la mint kér te az alkot mány elle nes
jog sza bá lyok alap ján le foly ta tott, jog erõ sen be fe je zett
sza bály sér té si el já rá sok Al kot mány bí ró ság ál ta li fe lül vizs -
gá la tát az Abtv. 43.  § (3) be kez dé se alap ján. Az in dít vá -
nyo zó ma gát a ha tá ro za tot is tá mad ta, mi vel az in do ko lás
nél kül mel lõz te az in dít vá nyo zó sze rint a ha tá ro zat ho za -
tal hoz szük sé ges kér dé sek tag la lá sát a ha tá ro zat in do ko lá -
sá ban. Az in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz ke re té ben
ki fo gás ol ta a BRFK „2000. ja nu ár 18-án ha tá lyos szó ró -
lap ját”. Tá mad ta az in dít vá nyo zó ORFK Igaz ga tás ren dé -
sze ti Fõ osz tá lyá nak 3-823/2/2000. szá mú, az in dít vá nyo zó 
fel ügye le ti in téz ke dé si ké rel mé re ki bo csá tott ér te sí tést. Az 
in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz for má já ban ki fo gás ol -
ta, hogy az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé nek ér tel me zé se so rán „a jog ál la mi ság gal szem ben 
az an nak ré szét ké pe zõ jog biz ton sá got he lye zi elõ tér be”.

Az in dít vá nyo zó a Fõ vá ro si Bí ró ság 7. K.
30.263/2000/9. szá mú ha tá ro za tá ban fog lalt, a Kr. 13.  §
(2) be kez dé sé re vo nat ko zó jog ér tel me zést is tá mad ta al -
kot mány jo gi pa nasz ke re té ben. Al kot mány sér tõ „élõ jog -
ra” hi vat ko zás sal tá mad ta az in dít vá nyo zó a Fõ vá ro si
 Fõügyészség, a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, és
a BRFK Kr. 13.  § (2) be kez dé sé re vo nat ko zó jog ér tel me -
zé sét Az in dít vá nyo zó va la mennyi al kot mány jo gi pa nasz
el ne ve zés sel be nyúj tott in dít vá nyá ban ki fej tett ál lás pont ja
sze rint mind az Áe., mind az RSztv. alap ján ha tá ro zat ho -
za ta li kö te le zett ség ként kel le ne ér tel mez ni a Kr. 13.  §
(2) be kez dé sét.

8.1. Az in dít vá nyok ból ki tû nik, hogy az in dít vá nyo zó -
val szem ben fo lya mat ban volt sza bály ta lan par ko lás  miatt
a sza bály sér té si el já rás, emel lett az in dít vá nyo zó is – gép -

jár mû ve el szál lí tá sa  miatt – több el já rást kez de mé nye zett
a Rend õr ség ál tal al kal ma zott in téz ke dés jog sze rû sé gét
 vitatva (így az Rtv. 93/B.  §-a sze rin ti pa nasszal élt, va la -
mint ez zel össze füg gés ben az ügyész ség tör vényességi
fel ügye le ti el já rá sát kez de mé nyez te). Ezen el já rá sok
mind egyi ke fo lya mat ban volt még az in dít vá nyok be nyúj -
tá sa kor. Az Al kot mány bí ró ság 2000 jú ni u sá ban tá jé koz -
tat ta az in dít vá nyo zót az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz -
tésének tör vényi fel té te le i rõl. Az Al kot mány bí ró ság fel -
hív ta az in dít vá nyo zó fi gyel mét arra is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re az el já ró ha tó sá gok, il let -
ve bí ró ság ha tá ro za ta i nak meg vál toz ta tá sá ra vagy ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé re. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be 
ugyan is csak az in dít vá nyo zó ügyé ben al kal ma zott jog sza -
bá lyok al kot má nyos sá gá nak vizs gá la ta tar to zik.

8.2. Az Abtv. 48.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján az
 alkotmányjogi pa nasz elõ ter jesz tésének tör vényi fel té te le,
hogy a pa na szos az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá -
ló ügy ben egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te,
ille tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to -
sít va. Tör vé nyi fel té te le az al kot mány jo gi pa nasz nak az is,
hogy en nek ke re té ben csak azon jog sza bály, vagy ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot má nyos sá gi vizs gá la tát
le het kez de mé nyez ni, ame lyet az al kot mány jo gi pa nasz
alap já ul szol gá ló ha tá ro zat ban al kal maz tak, s amely a jog -
sé re lem alap já ul szol gál.

Az in dít vá nyo zó ál ta la elõ ter jesz tett „al kot mány jo gi
 panaszokat” – egy eset, a jog erõ sen le zárt sza bály sér té si
el já rás ki vé te lé vel – nem jog erõ sen le zárt ügyek kap csán
in dí tot ta. A BRFK Köz biz ton sá gi Szer vek Igaz ga tás ren -
dé sze ti Fõ osz tály 176-00700 szabs. szá mú ha tá ro za tá val
kap cso lat ban elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa nasz ban egy -
részt nem az ott al kal ma zott jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességét ál lí tot ta, va la mint nem jog sza bály, vagy ál la mi
irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét tá mad ta, ha nem a ha tó ság
jog ér tel me zé sét, a ha tá ro zat in do ko lá sá ban fog lal ta kat
(illet ve an nak nem kel lõ en ki me rí tõ jel le gét). Emel lett tar -
tal mi lag – az ügy ben egyéb ként nem al kal ma zott – jog sza -
bá lyok kal kap cso lat ban alkot mány elle nes mu lasz tás meg -
ál la pí tá sát kér te. Ez zel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság 
utal arra, hogy az „Abtv. 48.  § (1) be kez dé se sze rint az
 alkotmányjogi pa nasz be nyúj tá sá nak fel té te lei közé tar to -
zik, hogy az Al kot mány ban biz to sí tott jog sé rel me „az
alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán” kö vet -
kez zék be. En nél fog va az Abtv. alap ján a sza bá lyo zás hi á -
nya  miatt, azaz mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány -
sér tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány al kot mány jo gi
pa nasz ként  való elõ ter jesz tése az Abtv.-bõl nem ve zet he tõ 
le” (1044/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1160, 1176.;
986/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 889, 900.;
276/D/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1369, 1375.). Erre
te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta az, hogy a mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességre ala pí tott 
al kot mány jo gi pa naszt ér de mi vizs gá lat nél kül, az Ügy -
rend 29.  § e) pont ja alap ján vissza uta sít ja.
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Más, al kot mány jo gi pa nasz el ne ve zés sel be nyúj tott
 indítványaiban nem jog sza bály, vagy ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze (BRFK szó ró lap, ha tó ság és bí ró ság
jog ér tel me zé se, „élõ jog”) alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sát kér te. Az Abtv. 1.  § b) pont ja alap ján Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö ré be ki zá ró lag jog sza bá lyok, va la -
mint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei al kot má nyos -
sá gá nak vizs gá la ta tar to zik. Az Al kot mány bí ró ság nak
nem tar to zik ha tás kö ré be egye di ha tó sá gi, il let ve bí ró sá gi
ha tá ro za tok fe lül vizs gá la ta. Az al kot mány jo gi pa nasz ként
be nyúj tott in dít vá nyok egy ér tel mû en arra irá nyul tak, hogy 
az Al kot mány bí ró ság – meg elõz ve a jog erõs szabálysér -
tési ha tá ro za tot – ál la pít sa meg, hogy az in dít vá nyo zó nem
kö ve tett el sza bály sér tést, il let ve, hogy az Al kot mány bí ró -
ság mint egy „men tes sé get” ad jon az in dít vá nyo zó nak
a Kr. ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa alól. Az Al kot mány bí -
ró ság nak és más szerv nek sincs ha tás kö re arra, hogy az
 elszállított gép jár mû ren del ke zés re bo csá tá sá nak Kr.-ben
meg ha tá ro zott fel té te lei alól men tes sé get ad jon – az ilyen
dön tés ele ve jog el le nes len ne.

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy az in dít vá nyo zó
több in dít vá nyi ké rel me is a jog sza bá lyok té ves ér tel me zé -
sén ala pul. Így az Ütv.-ben sza bá lyo zott tör vényességi fel -
ügye le ti el já rás so rán, ha az tör vényességi ké re lem re in -
dul, az ügyész ség nem hoz ha tá ro za tot a ké re lem re vo nat -
ko zó an, ha nem az Ütv.-ben meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket
tesz a tör vényellenes jog sza bályt (ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zét, egye di ha tá ro za tot) ki bo csá tó, vagy tör -
vényellenes gya kor la tot foly ta tó szerv nél, s er rõl a ké rel -
me zõt tá jé koz tat ja. En nek meg fele lõen, ha az ügyész ség
a tör vényességi ké rel met me ga la po zat lan nak tart ja, er rõl
a ké rel me zõt ér te sí ti (és in téz ke dés re ér te lem sze rû en nem
ke rül sor). Sem a tá jé koz ta tás, sem az ér te sí tés nem mi nõ -
sül „ha tá ro zat nak”, így a jog or vos lat a tör vényességi ké re -
lem alap ta lan sá gá ról (vagy akár an nak ala pos sá gá ról)
 szóló ér te sí tés sel szem ben ki zárt.

8.3. Ugyan csak té ve sen ér tel me zi az in dít vá nyo zó az
Abtv. 43.  § (3) be kez dé sét, ami kor úgy vé le ke dik, hogy az
a sza bály sér té si el já rá sok ese té ben is al kal maz ha tó. Az
Abtv. 43.  § (3) be kez dé se ugyan is egy ér tel mû en meg ha tá -
roz za azo kat a fel té te le ket, ame lyek fenn ál lá sa ese tén
a jog erõs ha tá ro zat tal már le zárt bün te tõ el já rás fe lül vizs -
gál ha tó. Ez nem ér tel mez he tõ úgy, hogy a sza bály sér té si
el já rá sok ra is ki le het ne ter jesz te ni az Al kot mány bí ró ság
bün te tõ el já rás fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó ha tás kö rét.

Az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány jo gi pa nasz el ne ve zés -
sel elõ ter jesz tett in dít vá nyi ké rel mek a tör vényi fel té te lek -
nek nem fe lel nek meg, ezért az Al kot mány bí ró ság eze ket
az in dít vá nyi ké rel me ket az Ügy rend 29.  § e) pont ja alap -
ján, il let ve mi vel azok el bí rá lá sá ra az Al kot mány bí ró ság
nem ren del ke zik ha tás kör rel, az Ügy rend 29.  § b) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

8.4. Az Al kot mány bí ró ság ugyan csak ha tás kö re hi á -
nyá ban, az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta 
azt az in dít vá nyi ké rel met, amely az Al kot mány bí ró ság
ide ig le nes in téz ke dé sét kez de mé nyez te. Ha tás kö re hi á nya

 miatt az Al kot mány bí ró ság mind azon olyan in dít vá nyi ké -
rel me ket vissza uta sí tot ta az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap -
ján, me lyek arra irá nyul tak, hogy az Al kot mány bí ró ság
uta sít sa dön tés ho za tal ra, il let ve irá nyít sa a Kor mány, az
ügyész ség, a bí ró ság, il let ve a Rend õr ség jo gal kal ma zói
te vé keny sé gét.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét az ügy je len tõ sé gé re – az ORFK int. és 
az ORFK GF int. alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá -
ra – te kin tet tel ren del te el.

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 162/B/2000.

Az Alkotmánybíróság
36/2009. (III. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nessé -
gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a la kás cé lú
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren -
de let 2.  § (2) be kez dé se elsõ mon da tá nak „ , vagy ar ról ér -
vé nye sen írás ban le mon dott és a bér be adó azt írás ban el fo -
gad ta” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért e ren del ke zést 
meg sem mi sí ti.

A 2.  § (2) be kez dés elsõ mon da ta az aláb bi szö veg gel
ma rad ha tály ban: „La kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz, ál lan -
dó hasz ná la ti jog meg szer zé sé hez köz vet len tá mo ga tá sok
ak kor igé nyel he tõk, ha az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet -
tár sá nak és gyer me ké nek, va la mint a vele együtt köl tö zõ
csa lád tag ja i nak la kás tu laj do na, ál lan dó la kás hasz ná la ti
joga nincs, il let ve e jo gok in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy -
zé sé re irá nyu ló ké rel me nincs fo lya mat ban, to váb bá ön -
kor mány za ti tu laj don ban lévõ, ille tõ leg szol gá la ti jog vi -
szony hoz vagy mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti jog vi -
szo nya nincs.”
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Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 
2.  § (2) be kez dé se elsõ mon da tá nak „ , vagy ar ról ér vé nye -
sen írás ban le mon dott és a bér be adó azt írás ban el fo gad ta”
szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Utó la gos
nor ma kont roll in dít vá nyá ban arra hi vat ko zott, hogy a tá -
ma dott ren del ke zés el len té tes a la ká sok és he lyi sé gek bér -
le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza -
bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Lt.) la kás bér let meg szû né sé nek ese te it fel so ro ló
23.  §-ával, mi vel az Lt. e ren del ke zé se a bér le ti jog vi -
szony ról tör té nõ le mon dás ese tét nem tar tal maz za. Meg je -
gyez te, hogy a le mon dás jog in téz mé nyét csak az Lt.-t
meg elõ zõ, az Lt. ál tal ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály,
a la ká sok el osz tá sá ról és a la kás bér let rõl  szóló 1/1971.
(II. 8.) Korm. ren de let is mer te. Ál lás pont ja sze rint az
R.-ben al kal ma zott le mon dás az Lt. sze rint fel mon dás nak,
il let ve kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te tés nek
egy aránt mi nõ sít he tõ, de úgy is ér tel mez he tõ, hogy az R.
fel ha tal ma zás nél kül ve ze ti be a bér le ti jog vi szony meg -
szün te té sé nek új jog cí mét. Ezen in do kok  miatt az in dít vá -
nyo zó a tá ma dott ren del ke zést az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé be, va la mint a 35.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ nek
vél te. Utalt arra is, hogy amennyi ben a le mon dás az Lt.
sze rint fel mon dás nak mi nõ sül ne, ak kor fel me rül az R. tör -
vénnyel  való el len té te, mi vel az Lt. sze rint ha tá ro zott ide jû 
szer zõ dést a bér lõ ren des fel mon dás sal nem szün tet he ti
meg. Vé gül meg je gyez te: a le mon dás a bí rói gya kor lat
sze rint nem mi nõ sül a szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör -
té nõ meg szün te té sé nek (BH 1997. 335).

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett ren del ke -
zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -
ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

2. Az Lt.-nek az in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„23.  § (1) A szer zõ dés meg szû nik, ha
a) a fe lek a szer zõ dést kö zös meg egye zés sel meg szün -

te tik;

b) a la kás meg sem mi sül;
c) az arra jo go sult fel mond;
d) a bér lõ meg hal és nincs a la kás bér le ti jog foly ta tá sá -

ra jo go sult sze mély;
e) a bér lõ a la kást el cse ré li;
f) a bér lõt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl ki uta sí tot -

ták;
g) a bér lõ la kás bér le ti jog vi szo nyát a bí ró ság meg szün -

te ti;
h) a bér lõ la kás bér le ti jog vi szo nya ha tó sá gi ha tá ro zat

foly tán meg szû nik.”

3. Az R.-nek az in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„2.  § (2) La kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz, ál lan dó hasz -

ná la ti jog meg szer zé sé hez köz vet len tá mo ga tá sok ak kor
igé nyel he tõk, ha az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet tár sá -
nak és gyer me ké nek, va la mint a vele együtt köl tö zõ csa lád -
tag ja i nak la kás tu laj do na, ál lan dó la kás hasz ná la ti joga
nincs, il let ve e jo gok in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé re
irá nyu ló ké rel me nincs fo lya mat ban, to váb bá ön kor mány -
za ti tu laj don ban lévõ, ille tõ leg szol gá la ti jog vi szony hoz
vagy mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti jog vi szo nya
nincs, vagy ar ról ér vé nye sen írás ban le mon dott és a bér be -
adó azt írás ban el fo gad ta. La kás vá sár lás ese tén a köz vet -
len tá mo ga tás ak kor igé nyel he tõ, ha az el adó az igény lõ -
nek nem – a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  § b) pont ja sze -
rinti – kö ze li hoz zá tar to zó ja és nem élet tár sa.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben elõ ter jesz -
tett in dít vány alap ján elõ ször azt kel lett meg vizs gál nia,
hogy az R. tá ma dott ren del ke zé se tör vénnyel el len té tes-e,
és ez ál tal az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ
alkot mány elle nes hely ze tet  valósít-e meg.

1.1. A kor mány jog al ko tá si ha tás kö ré nek ter je del mét
az Al kot mány ak képp ha tá roz za meg, hogy fel adat kör ében 
ren de le te ket bo csát ki, ame lyek azon ban tör vénnyel nem
le het nek el len té te sek. A kor mány jog al ko tó ha tás kö re te -
hát nem kor lát lan, csak tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján,
a tör vény ke re tei kö zött ren del kez het a la kás bér let re vo -
nat ko zó sza bá lyo zá si jog kör rel. A la kás bér le ti vi szo nyok
sza bá lyo zá sá ra a Ptk., ille tõ leg az Lt. ad nak jog al ko tá si
fel ha tal ma zást a kor mány nak.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság a 3/1999. (III. 24.) AB ha tá -
ro za tá ban – me lyet a 8/2001. (III. 22.) AB ha tá ro za tá ban
(ABH 2001, 579, 583.) meg erõ sí tett – a la kás bér le ti jog vi -
szonnyal össze füg gés ben a kö vet ke zõk re mu ta tott rá: „A
la kás bér le ti jog vi szony tör vény ál tal sza bá lyo zott tár sa -
dal mi vi szony, a la kás bér le tet el sõ sor ban az Lt. sza bá lyoz -
za, amely nek 1.  § (3) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy az

2009/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7723



Lt.-ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pol gá ri Tör vény -
könyv ren del ke zé sei az irány adó ak.” (ABH 1999, 375,
377.)

A la kás bér le ti jog vi szony ról a Ptk. 434.  § (2) be kez dé se
úgy ren del ke zik, hogy a la kás bér le ti jog vi szony lét re jöt té -
re, a fe lek jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, to váb bá a la kás bér -
let meg szû né sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön tör vény
tar tal maz za. A Ptk. 434.  § (4) be kez dé se pe dig ki mond ja,
hogy jog sza bály – a (2) be kez dés ben em lí tett tör vény ke re -
tei kö zött – a la kás bér let lét re jöt té nek, meg szû né sé nek,
a la kás bér le ti jog foly ta tá sá nak, a la ká sok el ide ge ní té sé -
nek to váb bi fel té te le it is meg ál la pít hat ja. A Ptk. 685.  §
a) pont ja alap ján az idé zett 434.  § (4) be kez dé sé nek al kal -
ma zá sa szem pont já ból jog sza bály nak mi nõ sül a kor mány -
ren de let és a he lyi ön kor mány za ti ren de let is.

A Ptk. e ren del ke zé se it figye lembe véve a la kás bér le ti
jog vi szo nyok sza bá lyo zá sá nak joga csak a Ptk. és a la kás -
bér le tet sza bá lyo zó kü lön tör vény, azaz az Lt. ke re tei kö -
zött il le ti meg a kor mányt, eb bõl kö vet ke zõ en a Ptk. és az
Lt. ren del ke zé se i vel el len té tes tar tal mú sza bályt a kor -
mány nem al kot hat.

1.3. Az Lt. 23.  § (1) be kez dé se fel so rol ja a la kás bér let
meg szû né sé nek ese te it. Az R. tá ma dott ren del ke zé sé ben
sze rep lõ la kás bér le ti jog vi szony ról tör té nõ le mon dás in -
téz mé nyét – mint a meg szû nés egyik ese tét – azon ban sem
az Lt. 23.  §-a, sem az Lt. más ren del ke zé se nem tar tal maz -
za. Sõt a tör vényjavaslathoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás ki -
fe je zet ten utal arra, hogy „[a] ja vas lat (...) nem is me ri el
a la kás bér le ti jog vi szony ról tör té nõ le mon dás in téz mé -
nyét.”

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja to váb bá azt, hogy
az R.-ben sze rep lõ la kás bér le ti jog vi szony ról tör té nõ le -
mon dás in téz mé nye nem fe lel tet he tõ meg az Lt.-ben sze -
rep lõ egyet len meg szün te té si ok nak sem, nem te kint he tõ
sem a bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg -
szün te té sé nek, sem pe dig a bér le ti szer zõ dés fel mon dá sá -
nak. Kö zös meg egye zés nek azért nem, mert a le mon dás
– mint egy ol da lú jog nyi lat ko zat – nem mi nõ sül szer zõ dés -
nek, fel mo dás nak pe dig azért nem, mert ez zel a ha tá ro zott
idõ re kö tött la kás bér le ti szer zõ dé sek nem szün tet he tõ ek
meg. Eb bõl kö vet ke zõ en az R. egy, az Lt. ál tal nem is mert,
új meg szün te té si okot ho zott lét re. Az in dít vá nyo zó ér ve -
lé se te hát helyt ál ló ab ban a te kin tet ben, hogy a kor mány
ren de le té ben nem jo go sult az Lt.-ben meg ha tá ro zott meg -
szün te té si okok kö rét bõ ví te ni. Az R. te hát ki zá ró lag az
Lt.-ben sze rep lõ meg szün te té si okok ra utal hat, az e tör -
vény ben sze rep lõ kön túl me nõ en újabb ese te ket nem ha tá -
roz hat meg.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az R. tá ma dott szö veg ré sze az Lt.-vel, mint
ma ga sabb szin tû jog for rás sal el len té tes, és sér ti az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sét, ezért an nak alkot mány elle -
nességét ál la pí tot ta meg és azt a ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí tet te.

2. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem -
ben nem vizs gál ja [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 203, 205.].

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az R. tá ma dott szö veg ré -
szét az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé sek be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért az R. e ren del ke zé -
sé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel  való el len té tét
már nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság vé gül utal arra, hogy – a Ptk.
200.  §-a alap ján – a fe lek, amennyi ben azt jog sza bály nem
tilt ja, a szer zõ dé sek re vo nat ko zó ren del ke zé sek tõl egye zõ
aka rat tal el tér het nek. E sza bály je len eset re al kal maz va azt 
je len ti, hogy a fe lek – mi vel azt az Lt. ki fe je zet ten nem tilt -
ja meg – az Lt.-ben mag ha tá ro zott la kás bér le ti jog vi szony
meg szû né sé nek ese te i tõl egye zõ aka rat tal el tér het nek,
a szer zõ dést az ál ta luk – a Ptk. ke re tei kö zött – sza ba don
vá lasz tott mó don szün tet he tik meg.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te le
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 170/B/2008.

Az Alkotmánybíróság
37/2009. (III. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
8/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za ta alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.
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Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be
hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 38/1995. (IV. 5.) Korm.
ren de let sze rin ti el kü lö ní tett víz hasz ná lók mellékvízmé -
rõinek je len nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jét köve tõen
ese dé kes hi te le sí tés  miatti cse ré je kor a víz szol gál ta tó az
el kü lö ní tett víz hasz ná ló tu laj do ná ban lévõ fo gyasz tás mé -
rõ he lyett sa ját tu laj do ná ban lévõ fo gyasz tás mé rõt sze rel -
jen fel?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 8/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta. Az
OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy „a be ad vá nyo zó ál tal
fel tett kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
mert a kér dés ben sze rep lõ kor mány ren de let le he tõ vé te szi, 
hogy a fo gyasz tás mé rõ akár a víz hasz ná ló, akár a víz szol -
gál ta tó tu laj do ná ban le gyen. Az ar ról tör té nõ meg ál la po -
dás a szer zõ dé ses sza bad ság kö ré be esik”.

In dít vá nyo zó sze rint az OVB ezen ér ve lé se nem helyt ál -
ló, mi vel a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) egy ér tel mû en ren del ke zik ar ról, 
hogy ki mi nõ sül fo gyasz tó nak, így a ,,víz hasz ná lói, il let ve
fo gyasz tói mi nõ sí tés nem a szer zõ dé si sza bad ság kö ré ben
kö tött meg ál la po dás kö vet kez mé nye”. Úgy véli az R. sze -
rint ez a mi nõ sí tés ha tá roz za meg, hogy a víz fo gyasz -
tás-mé rõk ki nek a tu laj do ná ban van nak, és azt is, hogy
a mé rõk kar ban tar tá sa, hi te le sí té se, cse ré je ki nek a kö te -
les sé ge. Mind ezek alap ján in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tát sem mi sít se meg, és kö te -
lez ze az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

2. Az in dít vá nyo zó 2009. már ci us 5-én az Al kot mány -
bí ró ság hoz ér ke zett le ve lé ben a 8/2009. (I. 9.) OVB ha tá -
ro zat tal szem ben ko ráb ban elõ ter jesz tett ki fo gá sát vissza -
von ta.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 20.  §-a alap ján az arra jo go sult
in dít vá nya alap ján jár el. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 116.  §-a alap ján az or szá gos nép sza -
va zás ra is al kal ma zan dó 77.  § (6) be kez dés pe dig ki fe je -
zet ten ren del ke zik a ki fo gás vissza von ha tó sá gá ról. Te kin -
tet tel az in dít vány vissza vo ná sá ra az Al kot mány bí ró ság az 
el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009.
ja nu ár, 3.) 31.  § d) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 40/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
38/2009. (III. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
13/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za ta alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be
hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:
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„Egyet ért-e ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes vil la mos
ener gia szol gál ta tás ház tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tó i nak
a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért ne kell jen alap dí jat
fi zet ni?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 13/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta. Az
OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy a kér dés nem fe le l
meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem len ne egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét
az alap díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, utal va az Al kot -
mány bí ró ság 1164/H/2008. szá mú ügy ben, ugyan ezen
sze mély ál tal be nyúj tott kér dés ben ho zott 1/2009. (I. 9.)
AB ha tá ro za tá ban (ABK 2009. ja nu ár, 12, 15.) fog lal tak ra.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak ér vei al kot má nyo san
meg ala po zat la nok. In do ko lá sá ban egy részt elõ ad ja, hogy
az Nsztv. 13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye
sze rin te a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel -
mû sé gé re, nem pe dig a kér dés rõl tar tott nép sza va zás után
ki ala ku ló hely zet re vo nat ko zik. Az egy ér tel mû vá lasz
– úgy véli – „az igen és a nem vá la szok kö zöt ti vá lasz tást
je len ti, en nek a ki té tel nek pe dig” az ál ta la „meg fo gal ma -
zott kér dés tö ké le te sen meg fe lel.”

2. Az in dít vá nyo zó 2009. már ci us 5-én az Al kot mány -
bí ró ság hoz ér ke zett le ve lé ben a 13/2009. (I. 9.) OVB ha tá -
ro zat tal szem ben ko ráb ban elõ ter jesz tett ki fo gá sát vissza -
von ta.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 20.  §-a alap ján az arra jo go sult
in dít vá nya alap ján jár el. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 116.  §-a alap ján az or szá gos nép sza -
va zás ra is al kal ma zan dó 77.  § (6) be kez dés pe dig ki fe je -
zet ten ren del ke zik a ki fo gás vissza von ha tó sá gá ról. Te kin -
tet tel az in dít vány vissza vo ná sá ra az Al kot mány bí ró ság az 
el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009.
ja nu ár, 3.) 31.  § d) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 42/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
39/2009. (III. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
12/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za ta alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. In dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés 
alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí -
tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb -
biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt: „Egyet ért-e ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon
a je len nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl az egye te mes 
gáz szol gál ta tás ház tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tó i nak
a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért ne kell jen alap dí jat
fi zet ni?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 12/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta. Az
OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy a kér dés nem fe le l
meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem len ne egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét
az alap díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, utal va az Al kot -
mány bí ró ság 1164/H/2008. szá mú ügy ben, ugyan ezen
sze mély ál tal be nyúj tott kér dés ben ho zott 1/2009. (I. 9.)
AB ha tá ro za tá ban (ABK 2009. ja nu ár, 12, 15.) fog lal tak ra.
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A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak ér vei al kot má nyo san
meg ala po zat la nok. In do ko lá sá ban egy részt elõ ad ja, hogy
az Nsztv. 13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye
sze rin te a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel -
mû sé gé re, nem pe dig a kér dés rõl tar tott nép sza va zás után
ki ala ku ló hely zet re vo nat ko zik. Az egy ér tel mû vá lasz
– úgy véli – „az igen és a nem vá la szok kö zöt ti vá lasz tást
je len ti, en nek a ki té tel nek pe dig” az ál ta la „meg fo gal ma -
zott kér dés tö ké le te sen meg fe lel”. To váb bi érv ként hoz za
fel az OVB ha tá ro za tá val szem ben, hogy az OVB ko ráb -
ban 333/2008. (X. 30.) OVB ha tá ro za tá val már hi te le sí tet -
te in dít vá nyo zó szint e szó sze rint a je len ügy tár gyát ké pe -
zõ kér dés sel meg egye zõ kér dé sét: „Egyet ért-e ön az zal,
hogy Ma gyar or szá gon a je len nép sza va zást kö ve tõ év ja -
nu ár 1-jé tõl a köz üze mi gáz szol gál ta tás ház tar tá si (la kos -
sá gi) fo gyasz tó i nak a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért
ne kell jen alap dí jat fi zet ni?”

2. Az in dít vá nyo zó 2009. már ci us 5-én az Al kot mány -
bí ró ság hoz ér ke zett le ve lé ben a 12/2009. (I. 9.) OVB ha tá -
ro zat tal szem ben ko ráb ban elõ ter jesz tett ki fo gá sát vissza -
von ta.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 20.  §-a alap ján az arra jo go sult
in dít vá nya alap ján jár el. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 116.  §-a alap ján az or szá gos nép sza -
va zás ra is al kal ma zan dó 77.  § (6) be kez dés pe dig ki fe je -
zet ten ren del ke zik a ki fo gás vissza von ha tó sá gá ról. Te kin -
tet tel az in dít vány vissza vo ná sá ra az Al kot mány bí ró ság az 
el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009.
ja nu ár, 3.) 31.  § d) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 43/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
40/2009. (III. 27.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
14/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za ta alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be
hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon táv hõ szol -
gál ta tás ese té ben az or szág gyû lés hoz zon tör vényt az alap -
díj al kal ma zá sá nak ti lal má ról?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét a 14/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta. Az
OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy a kér dés nem fe le l
meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel
a fo gyasz tók szá má ra nem len ne egy ér tel mû en meg ál la pít -
ha tó, hogy a fo gyasz tók díj fi ze té si kö te le zett sé gét az alap -
díj el tör lé se ho gyan be fo lyá sol ná, utal va az Al kot mány bí -
ró ság 1164/H/2008. szá mú ügy ben, ugyan azon sze mély
ál tal be nyúj tott kér dés ben ho zott 1/2009. (I. 9.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABK 2009. ja nu ár, 12, 15.) fog lal tak ra.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak ér vei al kot má nyo san
meg ala po zat la nok. In do ko lá sá ban elõ ad ja, hogy az Nsztv.
13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye sze rin te
a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel mû sé gé re,
nem pe dig a kér dés rõl tar tott nép sza va zás után ki ala ku ló
hely zet re vo nat ko zik. Az egy ér tel mû vá lasz – úgy véli –
„az igen és a nem vá la szok kö zöt ti vá lasz tást je len ti, en nek 
a ki té tel nek pe dig” az ál ta la „meg fo gal ma zott kér dés tö ké -
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le te sen meg fe lel”. Ezért in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tát sem mi sít se meg, és kö te -
lez ze az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

2. Az in dít vá nyo zó 2009. már ci us 5-én az Al kot mány -
bí ró ság hoz ér ke zett le ve lé ben a 14/2009. (I. 9.) OVB ha tá -
ro zat tal szem ben ko ráb ban elõ ter jesz tett ki fo gá sát vissza -
von ta.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 20.  §-a alap ján az arra jo go sult
in dít vá nya alap ján jár el. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 116.  §-a alap ján az or szá gos nép sza -
va zás ra is al kal ma zan dó 77.  § (6) be kez dés pe dig ki fe je -
zet ten ren del ke zik a ki fo gás vissza von ha tó sá gá ról. Te kin -
tet tel az in dít vány vissza vo ná sá ra az Al kot mány bí ró ság az 
el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009.
ja nu ár, 3.) 31.  § d) pont ja alap ján – meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e vég zé sé nek köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te -
lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 44/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
41/2009. (III. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa na szok tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 175.  §

(1) és (2) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azo kat 2009.
de cem ber 31. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 174.  §-a alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
al kot mány jo gi pa naszt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 175.  § (1) és (2) be kez dé se
konk rét ügy ben való al kal ma zá sá nak ki zá rá sá ra irá nyu ló
in dít ványt el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két al kot mány jo gi pa nasz ér -
ke zett a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vénynek (a továb biak ban: Mt.) a mun kál ta tó kár té rí té si
fe le lõs sé gét sza bá lyo zó ren del ke zé sei alkot mány elle -
nességének vizs gá la ta tár gyá ban.

1. Az egyik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint több
szem pont ból alkot mány elle nesek az Mt. 175.  §-ának (1) és 
(2) be kez dé sei, ame lyek alap ján a leg fel jebb tíz fõ fog lal -
ko zá sú mun ka vál la lót fog lal koz ta tó ma gán sze mély mun -
kál ta tó, a mun ka vál la ló nak oko zott ká rért (szem ben az Mt. 
174.  §-a sze rin ti, a mun kál ta tó ob jek tív kár fe le lõs sé gé vel)
csu pán vét kes sé ge ese tén fe le l.

Az in dít vá nyo zó né ze te sze rint az Mt. ma gán sze mély
mun kál ta tók ra vo nat ko zó kár fe le lõs sé gi sza bá lya – mi -
köz ben a mun kál ta tók ra néz ve „po zi tív diszk ri mi ná ci ót”
je len t –, ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül hoz za hát rá -
nyos hely zet be a ma gán sze mély mun kál ta tók nál mun kát
vál la ló kat. Ér ve lé se sze rint a po zi tív diszk ri mi ná ció esz -
kö ze nem le het ne ga tív diszk ri mi ná ció, mi vel az al kot má -
nyos sá gi szem pont ból nem to le rál ha tó. En nek alá tá masz -
tá sa ként utal az Al kot mány bí ró ság 61/1997. (XI. 17.) AB
ha tá ro za tá ban, to váb bá a 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro -
zat hoz fû zött dr. Czúcz Ottó és dr. Kiss Lász ló al kot mány -
bí rák kü lön vé le mé nye i ben fog lal tak ra, va la mint dr. Ki lé -
nyi Géza al kot mány bí ró a 26/1993. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat hoz fû zött kü lön vé le mé nyé re.

A tá ma dott ren del ke zé sek foly tán sé rül ni véli to váb bá
az in dít vá nyo zó az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sét, mi vel
az „nem nyújt kel lõ vé del met az alap ve tõ em ber i jo gok hoz 
so rol ha tó, il let ve az azok ból le ve zet he tõ sze mé lyi sé gi jo -
gok nak”. A ki fo gás olt sza bá lyo zás – figye lembe véve a kis 
eg zisz ten ci á jú ma gán sze mély mun kál ta tók va gyo ni te her -
bí ró ké pes sé gét – le szû kí ti a mun ka vál la lók sze mé lyi sé gi
jo ga i nak ér vé nye sít he tõ sé gét.
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Vé gül a ki fo gás olt ren del ke zé sek foly tán a jog ál la mi ság 
sé rel mét ab ban lát ja, hogy a mun ka vál la ló nincs ab ban a
hely zet ben, hogy meg gyõ zõd jön ar ról, a mun kál ta tó ja
eset le ges kár oko zás ese tén mi lyen fe le lõs sé gi kör be tar to -
zik, il let ve nincs ab ban a hely zet ben, hogy mun ka vál la lá -
sa kor ezt mér le gel je.

Az in dít vá nyo zó mind ezek alap ján kéri a tá ma dott ren -
del ke zé sek meg sem mi sí té sét és mun ka ügyi pe ré ben az al -
kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát.

2. A má sik in dít vá nyo zó az Mt.-nek a mun kál ta tó kár -
té rí té si fe le lõs sé ge ál ta lá nos sza bá lya it tar tal ma zó 174.  §-a 
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí -
té sét az Al kot mány 9.  §-a, to váb bá az Al kot mány
70/A.  §-a sé rel mé re hi vat ko zás sal ál lít ja, to váb bá mind -
ezek alap ján kéri mun ka ügyi pe ré ben a ki fo gás olt ren del -
ke zé sek al kal maz ha tó sá gá nak ki zá rá sát.

Ér ve lé se sze rint a mun kál ta tók – az Mt. 174.  §-ában
rög zí tett – kár té rí té si fe le lõs sé gi sza bá lyai (az Mt.
175.  §-ába fog lalt, a leg fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka -
vál la lót fog lal koz ta tó ma gán sze mély mun kál ta tó ra vo nat -
ko zó kár té rí té si fe le lõs sé gi sza bá lya i tól el té rõ sza bá lyo -
zás sal) hát rá nyos hely zet be hoz zák a nem ma gán sze mély
mun kál ta tó kat több szem pont ból is. Egy részt a tel je sen
más fe le lõs sé gi sza bá lyok alap ján a mun kál ta tók fe le lõs -
ség aló li men te sü lé se el té rõ, to váb bá az el té rõ bi zo nyí tá si
te her  miatt is hát rá nyo sabb hely zet be ke rül nek a bi zo nyí -
tá si el já rás ban az Mt. 175.  §-ához ké pest.

Az in dít vány ki fej ti, hogy az Mt. tá ma dott ren del ke zé -
se i hez ha son ló an a kis- és kö zép vál lal ko zá sok tá mo ga tá -
sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb biak ban:
KKVtv.) is kü lönb sé get tesz a vál lal ko zá sok kö zött mé re -
tük alap ján; esze rint van nak: kis- és kö zép vál lal ko zá sok,
va la mint mik ro vál lal ko zá sok (me lyek összes fog lal koz ta -
tot ti lét szá ma tíz fõ nél ke ve sebb, és éves net tó ár be vé te le
vagy mér leg fõ össze ge leg fel jebb két mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint összeg). Ugya na nak kor – vé le ke dik az in dít -
vá nyo zó – a KKVtv. sze rin ti meg kü lön böz te tés nek „nincs
je len tõ sé ge”, mert a tör vény a kis- és kö zép vál lal ko zá so -
kat egy aránt tá mo gat ja. Ez zel szem ben al kot má nyo san
nem in do kolt, hogy mi ért épp tíz fõ fog lal koz ta tott ban je lö -
li meg a mun kál ta tó mé re tét a jog al ko tó a spe ci á lis fe le lõs -
sé gi sza bá lyok meg ál la pí tá sa kor, vé le mé nye sze rint „a
jog al ko tó ön ké nyes és in do ko lat lan mó don hoz za jó val
hát rá nyo sabb hely zet be a 11 fõt fog lal koz ta tó ma gán sze -
mély mun kál ta tót”.

Más részt a ma gán sze mély és nem ma gán sze mély mun -
kál ta tók kö zöt ti, az Mt. 174. és 175.  §-ai ban tett meg kü -
lön böz te tés azért is in do ko lat lan, mi vel ér ve lé se sze rint
„nincs szá mot te võ kü lönb ség egy egyé ni vál lal ko zó és egy 
be té ti tár sa ság kö zött a mun ka vál la ló nak oko zott kár
 miatti fe le lõs ség szem pont já ból”.

Az Mt. 174.  §-a vé le mé nye sze rint kü lönb sé get tesz
nem csak a mun kál ta tó ál tal fog lal koz ta tot tak szá ma, ha -
nem a mun kál ta tó szer ve ze ti for má ja alap ján is, en nek
foly tán el len té tes az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel,
amely alap ján a pi ac gaz da ság sze rep lõ it azo nos vé de lem -
ben kell ré sze sí te ni. Ez ál lás pont ja sze rint sér ti az Al kot -

mány 9.  § (2) be kez dé sét, mert a vál lal ko zá sok kö zött tor -
zít ja a ver senyt.

3. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat az Al kot -
mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te -
lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nuár,
3.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be kez dé se alap ján
– tár gyi össze füg gé sük re te kin tet tel – egye sí tet te és egy el -
já rás ban bí rál ta el.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter vé le mé nyét, to váb bá meg ke res te az Or szá -
gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get a
mun ka bal ese tek éves sta tisz ti kai ada ta i nak meg kül dé se
cél já ból. A mi nisz ter ál lás pont ja sze rint az Mt. 175.  § (1)
és (2) be kez dé sé ben fog lal tak nem te kint he tõk diszk ri mi -
na tív nak; a jog al ko tó a mun kál ta tók kü lön bö zõ cso port ja i -
ra néz ve ál la pít meg el té rõ fe le lõs sé gi sza bá lyo kat, így a
jog al ko tói kü lönb ség té tel éssze rû in do ko kon ala pul.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

2. Az Mt. in dít vá nyok kal tá ma dott ren del ke zé sei:
„174.  § (1) A mun kál ta tó a mun ka vál la ló nak mun ka vi -

szo nyá val össze füg gés ben oko zott ká rért vét kes sé gé re te -
kin tet nél kül, tel jes mér té ké ben fe le l.

(2) Men te sül a mun kál ta tó a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít -
ja, hogy a kárt mû kö dé si kö rén kí vül esõ el há rít ha tat lan ok
vagy ki zá ró lag a ká ro sult el há rít ha tat lan ma ga tar tá sa
okoz ta.

2009/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7729



(3) Nem kell meg té rí te ni a kár nak azt a ré szét, ame lyet a
mun ka vál la ló vét kes ma ga tar tá sa idé zett elõ.

(4) A mun ka vál la ló bi zo nyít ja, hogy a kár oko zás a mun -
ka vi szo nyá val oko za ti össze füg gés ben kö vet ke zett be.

(5) A mun kál ta tó mû kö dé si kö ré be es nek kü lö nö sen a
mun kál ta tó ál tal fel ada tai so rán ki fej tett te vé keny ség gel
össze füg gõ ma ga tar tás ból, a hasz nált anyag, fel sze re lés,
be ren de zés és ener gia tu laj don sá gá ból, ál la po tá ból, moz -
ga tá sá ból és mû kö dé sé bõl ere dõ okok.

175.  § (1) A 174.  § (1) be kez dés ben fog lal tak tól elté -
rõen a leg fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót fog lal -
koz ta tó ma gán sze mély mun kál ta tó a mun ka vál la ló nak
oko zott ká rért vét kes sé ge ese tén fe le l.

(2) A mun kál ta tó men te sül a fe le lõs ség alól, ha bi zo -
nyít ja, hogy a kár oko zás be kö vet ke zé sé ben vét kes ség nem 
ter he li.”

III.

A ha tár idõ ben be nyúj tott al kot mány jo gi pa na szok rész -
ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok vizs gá la tá hoz
át te kin tet te az Mt.-nek az al kot mány jo gi pa na szok alap -
jául szol gá ló mun ka ügyi pe rek ben a kár té rí té si igé nyek
ke let ke zé se kor fenn ál ló és az óta vál to zat la nul ha tály ban
lévõ mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi rend sze rét.

1.1. A mun ka vál la lók vé del mé nek ki emel ke dõ je len tõ -
sé gét az adja, hogy a mun ka vál la ló a mun ka he lyi bal eset
so rán olyan sé rel me ket szen ved het, ame lyek vissza for dít -
ha tat la nok, il le tõ leg a mun ka ké pes ség csök ke né sé hez,
meg rok ka nás hoz, nem rit ka eset ben akár a mun ka vál la ló
ha lá lá hoz is ve zet het nek. (Ez zel szem ben az ál la mi el lá tó
rend szer bõl nyúj tott, a meg rok ka nás  miatti kü lön fé le el lá -
tá sok kö zel sem biz to sít ják a mun ka vál la ló és csa lád ja szá -
má ra a bal ese tet meg elõ zõ élet szín vo na lat).

A mun ka vé del mi sza bá lyok meg al ko tá sa, il le tõ leg ezen 
sza bá lyok be tar ta tá sa el sõd le ge sen ál la mi fel adat [Al kot -
mány 70/D.  § (1) be kez dé se]. A mun ka vé de lem meg szer -
ve zé sé re néz ve az ál lam fel ada ta há rom cso port ra oszt ha -
tó: egy részt ál ta lá nos irá nyí tá si, más részt ága za ti és ha tó -
sá gi te vé keny sé gek. A mun ka vé de lem szer ve ze ti rend -
szer e há rom szin tû. Az elsõ a po li ti kai szint mely be az Or -
szág gyû lés, a Kor mány tar to zik, fel ada tuk a mun ka vé del -
mi po li ti ka meg ha tá ro zá sa, il le tõ leg e po li ti kát meg je le ní -
tõ tör vények meg al ko tá sa. A má so dik szint az ága za ti,
ahol a Kor mány és a mi nisz te rek fel ada ta a mun ka vé de lem 
nem zet gaz da sá gi szin tû irá nyí tá sa, a köz igaz ga tá si szer -
vek el sõd le ges fel ada ta pe dig az el len õr zés és a fel ügye let,
míg a szol gá la tok mun ka biz ton sá gi, mun ka hi gi é nés és
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gál ta tá so kat nyúj ta nak. A
har ma dik szint a vég re haj tá si szint, mely nek ala nyai a
mun kál ta tók és a mun ka vál la lók, az õ fel ada tuk a mun ka -
vé de lem gya kor la ti meg va ló sí tá sa.

A mun kál ta tó kár fe le lõs sé ge a mun ka vál la lók vé del mét
szol gá ló jog in téz mény, mely nek mind fon tos sá ga, mind
gya ko ri sá ga  miatt ki emel ke dõ ele me a mun ka vé del mi kö -
te les sé gek (mind a mun kál ta tó ra, mind a mun ka vál la ló ra
néz ve; lásd alap ve tõ sza bá lyo zás ként a mun ka vé de lem rõl
 szóló 1993. évi XCIII. tör vényt, to váb bá az egyes ága za ti
szin tû mun ka vé del mi sza bá lyo zá so kat) meg sér té sé bõl
ere dõ, a mun ka vál la ló kat ért ká rok meg té rí té se. Az Mt.
174.  §-a a mun kál ta tó ob jek tív – vét kes ség tõl füg get len –
kár fe le lõs sé gét ál ta lá nos (fõ)sza bály ként rög zí ti, mely nek
lé nye ge, hogy a mun kál ta tó nak a mun ka vál la ló mun ka vi -
szo nyá val össze füg gés ben be kö vet ke zett bár mi lyen – éle -
te, egész sé ge, tes ti ép sé ge; va la mint a mun ka hely re be vitt
in gó sá ga i ban be kö vet ke zett [Mt. 176.  § (1) be kez dé se], il -
let ve egyéb [az Mt. 177.  § (1) be kez dé se sze rint a mun kál -
ta tó a 174–176.  §-on ala pu ló fe le lõs sé ge alap ján a mun ka -
vál la ló nak el ma radt jö ve del met, do lo gi ká rát, a sé re lem -
mel, il let ve en nek el há rí tá sá val össze füg gés ben fel me rült
in do kolt költ sé ge it, a (2) be kez dés alap ján pe dig nem va -
gyo ni ká rát is] – ká rát kö te les meg té rí te ni.

A két fé le kár fe le lõs sé gi alak zat kö zött a lé nye ges kü -
lönb ség a bi zo nyí tá si te her ala ku lá sa, és a fe le lõs ség aló li
men te sü lés fel té te le i ben van. A kár fe le lõs ség nek a mun ka -
jog ban is lé nye gi ele me a jog el le nes ma ga tar tás, a kár, és a
ket tõ kö zöt ti oko za ti össze füg gés. A fe le lõs ség meg ál la pí -
tá sá nál pe dig kü lö nös je len tõ sé gû kér dés, hogy az egyes
fe le lõs sé get meg ala po zó té nye ket (kö rül mé nye ket) ki nek
kell bi zo nyí ta nia. Mind két mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi
alak zat nál az Mt. 174.  § (4) be kez dé se alap ján – össz hang -
ban a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
164.  § (1) be kez dé sé vel – a mun ka vál la lót ter he li an nak bi -
zo nyí tá sa, hogy a kár mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben
érte; a kárt és an nak mér té két, va la mint a mun ka vi -
szonnyal való össze füg gé sét is neki kell bi zo nyí ta nia. (Így
pl. vi ta tott eset ben azt is a mun ka vál la ló nak kell bi zo nyí ta -
nia, hogy õt egy ál ta lán mun ka vi szony ban fog lal koz tat -
ták.) Az Mt. 102.  §-ának (2) be kez dé se ki fe je zet ten is elõ -
ír ja, hogy a mun kál ta tó kö te les – az erre vo nat ko zó sza bá -
lyok meg tar tá sá val – az egész sé ges és biz ton sá gos mun ka -
vég zés fel té te le it biz to sí ta ni. A sza bá lyo zás egy ben a
mun ka vál la lók szá má ra meg könnyí ti, egy sze rûb bé és
gyor sab bá te szi a mun ka vi szonnyal össze füg gés ben tör -
tént bal eset bõl és meg be te ge dés bõl szár ma zó (a tár sa da -
lom biz to sí tá si szol gál ta tá so kat meg ha la dó) ká rok meg té -
rü lé sét (rész le te sen lásd: MK 29.). Az Mt. 174.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti ob jek tív fe le lõs ség aló li men te sü lés alap -
já ul szol gá ló kö rül mé nye ket vi szont a mun kál ta tó nak kell
bi zo nyí ta nia. Esze rint a mun kál ta tó csak ak kor men te sül a
fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy a kárt a mû kö dé si kö -
rén kí vül esõ és egy ben el há rít ha tat lan ok, vagy ki zá ró lag a 
ká ro sult el há rít ha tat lan ma ga tar tá sa okoz ta, ezért si ker te -
len sé ge ese tén a kár fe le lõs ség a mun kál ta tót ter he li
(MK 29.). (Így ha a mun kál ta tó csak e fel té te lek egyi két
tud ja bi zo nyí ta ni – pél dá ul, hogy a kár oka mû kö dé si kö -
rén kí vül esett, de azt nem, hogy az ob jek tí ve el há rít ha tat -
lan volt, il let ve for dít va – a kár fe le lõs ség alól nem men te -
sül het.) A bí ró sá gi gya kor lat sze rint a mun kál ta tót ter he li
an nak bi zo nyí tá sa is, hogy a mun ka vál la ló vét kes köz re ha -
tá sa ered mé nyez te a kárt, en nek hi á nyá ban a mun kál ta tót

7730 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/38. szám



szin tén tel jes kár fe le lõs ség ter he li (EBH 1999. 55.). Ha a
mun ka vál la ló vét kes köz re ha tá sa nem bi zo nyít ha tó, a bí -
ró ság a mun kál ta tó tel jes kár fe le lõs sé gét ál la pít ja meg
(EBH 2002. 789.). Az Mt. 174.  § (3) be kez dé se alap ján le -
he tõ ség van kár meg osz tás ra is, ha a kárt a mun ka vál la ló
vét kes ma ga tar tá sa is elõ idéz te. Ez eset ben – az MK
31. szá mú ál lás fog la lá sa alap ján – a kár meg osz tás asze rint
ala kul, hogy a mun kál ta tót ter he li-e vét kes ség, to váb bá
hogy ez mi lyen arány ban áll a mun ka vál la ló vét kes sé gé vel 
(EBH 2004. 1058.).

1.2. A mun kál ta tó ál ta lá nos kár fe le lõs sé ge aló li há rom
ki vé tel kö zül – a má sik ket tõ a mun ka vál la ló dol ga i ban be -
kö vet ke zett ká rért való fe le lõs ség [Mt. 176.  § (2) be kez -
dés], va la mint a táv mun ka vég zés kap csán az Mt. 193/A.  §
(2) be kez dé se – [lásd: a Mun ka Tör vény köny ve ma gya rá -
za ta (a továb biak ban: Kom men tár) fe le lõs szer kesz tõ:
dr. Si mán di Éva, Comp lex, 2006.] az in dít vá nyo zó az Mt.
175.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti, a leg fel jebb tíz fõ fog -
lal ko zá sú mun ka vál la lót al kal ma zó ma gán mun kál ta tók
kár fe le lõs sé gi alak za tát tart ja alkot mány elle nesnek. Ez ab -
ban tér el az ál ta lá nos sza bály tól, hogy a leg fel jebb tíz fõ -
fog lal ko zá sú mun ka vál la lót fog lal koz ta tó ma gán sze mély
mun kál ta tó a mun ka vál la ló nak oko zott ká rért csak vét kes -
sé ge ese tén fe le l. Ez a ki vé te les fe le lõs sé gi for ma csak ak -
kor ér vé nye sül, ha a mun kál ta tó ma gán mun kál ta tók nak
mi nõ sül és leg fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót
fog lal koz tat (EBH 2007. 1639.). A je len le gi Mt. nem ha tá -
roz za meg sem a mun kál ta tó, sem a mun ka vál la ló fo gal -
mát. A ko ráb ban ha tály ban volt, a Mun ka Tör vény köny vé -
rõl  szóló 1967. évi II. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
48/1979. (XII. 1.) MT ren de let (a továb biak ban: Mt.V.2.)
99.  § (2) be kez dé se – 1987. jú ni us 14-tõl – vi szont meg ha -
tá roz ta a ma gán mun kál ta tó fo gal mát: ma gán sze mélyt, ma -
gán sze mé lyek jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa -
sá gát és szak cso por tot ért ve alat ta, amely a Kom men tár
sze rint tény le ge sen az ipar i és szol gál ta tó szö vet ke ze ti
szak cso por to kat, a gaz da sá gi mun ka kö zös sé ge ket és kis -
ipa ro so kat fog lal ta ma gá ban. A je len leg ha tá lyos Mt. hall -
gat er rõl. A mun kál ta tói jog ala nyi ság ki zá ró la gos és
egyet len fel té te le az Mt. 73.  §-a alap ján a jog ké pes ség. Bár 
a ma gán mun kál ta tó fo gal mát a je len leg ha tá lyos Mt. sza -
bá lyai nem rög zí tik, a gya kor lat ban ma gán mun kál ta tó nak
te kint he tõ a ter mé sze tes sze mély mun kál ta tó, így az egyé -
ni vál lal ko zó (ben ne pl. az egyé ni ügy véd, nem köz jegy zõi 
iro da tag ja ként te vé keny ke dõ köz jegy zõ); ma gán mun kál -
ta tó le het min den ter mé sze tes sze mély, aki ta ka rí tó(nõ)t,
ház ve ze tõ(nõ)t, ker tész(nõ)t stb. mun ka vi szony ban fog lal -
koz tat. [A gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz -
tá lyo zá si rend sze ré ben (TEÁOR) ön ál ló te vé keny ség ként
ke rült meg ha tá ro zás ra a „ház tar tá sok te vé keny sé ge”. Kér -
dé ses, hogy az egyet len ház tar tá si al kal ma zot tat fog lal koz -
ta tó „egy sze mé lyes ház tar tás” mun ka szer ve zet nek te kint -
he tõ-e és be szél he tünk-e mun ka vi szony ról. A je len le gi
jog gya kor lat nem zár ja ki a ház tar tá si al kal ma zott fo lya -
ma tos mun ka vi szony ban tör té nõ fog lal koz ta tá sát, de a leg -
rit kább eset ben for dul elõ az ítél ke zé si gya kor lat ban.] Vi -
szont nem vét kes sé gi ala pú fe le lõs ség ter he li a gaz da sá gi
tár sa sá gi for má ban mû kö dõ mun kál ta tót (BH 2003. 129.),
még ak kor sem, ha tíz fõ fog lal ko zá sú sze mély nél ke ve seb -

bet fog lal koz tat. De a ma gán mun kál ta tó is az ál ta lá nos
sza bá lyok sze rint, vét kes ség re te kin tet nél kül fe le l, ha tíz -
nél több fõ fog lal ko zá sú sze mélyt al kal maz.

Az Mt. 175.  § (1) be kez dé se a ma gán sze mély mun kál ta -
tó vét kes sé gi ala pú kár fe le lõs sé gét a ma gán sze mély mun -
kál ta tók nál a fõ fog lal koz ta tá sú mun ka vál la lók tíz fõs lét -
szá má ban ma xi ma li zál ja. A bí rói gya kor lat sze rint a fe le -
lõs sé gi for ma meg ál la pí tá sá nál nem ját szik sze re pet a kár -
oko zás idõ pont já ban a tény le ge sen mun kát vég zõk szá ma
(Kom men tár, 759. o.).

Mi vel az Mt. a „fõ fog lal ko zá sú” mun ka vál la ló fo gal mát 
sem ha tá roz za meg, a bí rói gya kor lat en nek meg ál la pí tá sá -
hoz a tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyo kat ve szi ala pul.
[Ezek: a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 5.  § (1) be kez dés, 31.  §
(3) be kez dé se, to váb bá az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról
 szóló 1998. évi LXVI. tör vény 7.  § (2) be kez dé se, il let ve
az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1996. évi
LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 202/1996.
(XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé se, amely alap ján 
az egész ség ügyi hoz zá já ru lást az után a sze mély után, aki
több jog vi szony ban áll, an nak a fog lal koz ta tó nak kell fi -
zet ni, ahol a szer zõ dés ben elõ írt mun ka idõ el éri a heti
36 órát.]

A ma gán sze mély mun kál ta tó vét kes sé ge meg ál la pít ha -
tó, ha a kár a mun ka vál la lót a mun ka vi szo nyá val össze füg -
gés ben érte és az köz vet le nül a mun kál ta tó kö te le zett ség -
sze gé sé re ve zet he tõ vissza. A ma gán sze mély mun kál ta tó
vét kes sé gen ala pu ló kár fe le lõs sé ge ese tén a mun kál ta tó -
nak kell bi zo nyí ta nia, hogy ma gán sze mély mun kál ta tó nak
mi nõ sül (kü lön ben az Mt. 174.  §-a alap ján fe le lõs sé ge ob -
jek tív ala pú). A mun ka vál la ló nak kell bi zo nyí ta nia a mun -
ka vi szony fenn ál lá sát, a ká ro so dás té nyét, a ká ro so dás és a 
mun ka vi szony kö zöt ti oko za ti össze füg gést. A mun kál ta tó 
men te sül a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy a kár oko zás 
be kö vet kez té ben vét kes ség nem ter he li. [A mun kál ta tó
vét len sé ge csak ak kor ál la pít ha tó meg, ha a mun ka vég zés
kö rül mé nyei a jog sza bá lyok nak tel jes mér ték ben meg fe -
lel tek (LB Mfv. I. 10.542/2001.).] En nél a kár fe le lõs sé gi
alak zat nál is le he tõ ség van a kár meg osz tás ra, ha a kár be -
kö vet kez té ben a mun ka vál la ló vét kes köz re ha tá sa is sze re -
pet ját szott – de az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint a mun ka vál -
la ló vét kes sé gét a mun kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia.

1.3. Az itt vizs gált sza bály nak tör té nel mi gyö ke rei van -
nak. A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1967. évi II. tör -
vény (a továb biak ban: régi Mt.) 62.  § (1) be kez dé se már
hatályba lépésekor (1968. ja nu ár 1.) rög zí tet te a vál la lat
[amely alatt a régi Mt. vég re haj tá sá ra ki adott 34/1967.
(X. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Mt. V.) 125.  §
(2) be kez dé se c) pont ja alap ján az ál la mi vál la la tot és az
ál lam más, ön ál ló gaz dál ko dó vagy költ ség ve té si szer vét,
a szö vet ke ze tet, a szö vet ke ze ti vál la la tot, a tár sa dal mi
szer ve ze tet, to váb bá mind azo kat, akik dol go zót mun ka vi -
szony ke re té ben fog lal koz tat nak, így a ma gán mun kál ta tó -
kat is ér te ni kel lett] a dol go zó nak a mun ka vi szony ke re té -
ben oko zott ká rért vét kes sé gé re te kin tet nél kü li fe le lõs sé -
gét. A régi Mt. 62.  § (3) be kez dé se azon ban meg ál la pí tot -
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ta, hogy a Mi nisz ter ta nács a ter me lés és a mun ka vég zés
kü lön le ges kö rül mé nye i re, il le tõ leg a kár jel le gé re te kin -
tet tel egyes ese tek ben a fe le lõs ség alap ját, kö rét és mér té -
két kor lá toz hat ja, il le tõ leg a vál la lat fe le lõs sé gét vét kes -
ség hez köt he ti. Ezen fel ha tal ma zás alap ján az Mt. V. a ma -
gán mun kál ta tók ra (amely va ló já ban a köz nyelv ben hasz -
ná la tos „ma szek” fo gal má nak fe lel t meg) és a dol go zó ik ra
el té rõ ren del ke zé se ket ál la pí tott meg, így az Mt. V. 124.  §
(2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta sze rint a vál la lat vét kes -
ség re te kin tet nél kü li fe le lõs sé gét rög zí tõ régi Mt. 62.  §-át
az zal az el té rés sel kel lett al kal maz ni, hogy a ma gán mun -
kál ta tó men te sül he tett a fe le lõs ség alól, ha bi zo nyí tot ta,
hogy a sé re lem be kö vet ke zé sé ben vét kes ség nem ter hel te.
Ez a két kár fe le lõs sé gi alak zat gya kor la ti lag egé szen az
Mt. hatályba lépéséig (1992. jú li us 1-jé ig) szint e vál to zat -
lan for má ban fenn állt. Apró, a két fe le lõs sé gi alak za tot
nem érin tõ mó do sí tás volt pél dá ul, hogy a régi Mt.-ben a
vál la lat fo gal mát 1980. ja nu ár 1-jé tõl fel vál tot ta a mun kál -
ta tó fo gal ma; más részt 1980. ja nu ár 1-jé tõl a régi Mt. új,
vég re haj tá sá ra ki adott Mt.V.2. 98.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben sza bá lyoz ta (az elõ zõ vég re haj tá si ren de let szö ve gé vel 
tel je sen me ge gye zõ en) a ma gán mun kál ta tó vét kes sé gi fe -
le lõs sé gét. Az Mt.V.2. 83.  §-ának (1) és (2) be kez dé se
ugyan ak kor új elem ként kü lönb sé get tett a fog lal ko zá si
meg be te ge dés és az „egyéb meg be te ge dés” kö zött; a bal -
ese tért és a fog lal ko zá si meg be te ge dé sért a mun kál ta tó
vét kes ség re te kin tet nél kül [83.  § (1) be kez dés], míg a
mun kál ta tó a bal ese ten és a fog lal ko zá si meg be te ge dé sen
kí vü li egyéb meg be te ge dé sért pe dig vét kes sé gi fe le lõs ség -
gel tar to zott [83.  § (2) be kez dés]. A Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1967. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1989. 
évi V. tör vény 15.  § (2) be kez dé se alap ján 1989. már ci us
25-tõl az Mt. V.2. 98.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta ér -
tel mé ben vét kes sé gi fe le lõs ség a leg fel jebb har minc fõ -
fog lal ko zá sú dol go zót fog lal koz ta tó ma gán sze mély (mun -
kál ta tót) ter hel het te.

2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a ma gán mun kál ta tó
Mt. 175.  § (1) és (2) be kez dé sé be fog lalt, vét kes sé gi ala pú
kár fe le lõs sé ge sér ti az Al kot mány 70/A.  §-át, mert a ki fo -
gás olt sza bá lyo zás éssze rû in dok nél kül tesz kü lönb sé get a 
kü lön bö zõ (ma gán sze mély és nem ma gán sze mély) mun -
kál ta tók nál mun kát vál la lók kö zött. A má sik in dít vá nyo zó
ez zel el len té te sen, az ob jek tív – vét kes ség tõl füg get len –
mun kál ta tói kár fe le lõs ség re vo nat ko zó sza bá lyo zást tar -
tal ma zó Mt. 174.  §-áról ál lít ja ugyan ezt. Ér ve lé se sze rint
nincs al kot má nyos in do ka a szi go rúbb fe le lõs sé gi alak zat -
nak az Mt. 175.  § (1) és (2) be kez dé se i ben fog lalt sza bá -
lyo zás sal szem ben. Nem ala pul éssze rû in do ko kon, hogy
az eny hébb kár fe le lõs sé gi sza bá lyo kat a jog al ko tó tíz fõ
fõ fog lal koz ta tá sá ban, és csak a ma gán sze mély mun kál ta -
tók ra néz ve ál la pí tot ta meg. Az el dön ten dõ al kot mány jo gi
kér dés így – mind két in dít vány alap ján – az, hogy a fen -
tiekben is mer te tett meg kü lön böz te tés el len té tes-e az Al -
kot mány 70/A.  §-ával.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro zat ban ér tel mez -
te az Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ti la lom al kot má nyos
tar tal mát, az em ber i mél tó ság hoz való jog gal [Al kot mány
54.  § (1) be kez dés] szo ros össze füg gés ben. Meg ál la pí tot -

ta, hogy „a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó -
sá gú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az em ber i mél tó ság
alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te -
kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû figye -
lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé nyek
el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni” [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.]. Rá mu ta tott
arra is, hogy „az alap jog nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo -
nat ko zó, sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés
vagy más kor lá to zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha a sé re lem össze füg gés ben áll va la mely alap -
jog gal, vég sõ so ron az em ber i mél tó ság ál ta lá nos sze mé -
lyi sé gi jo gá val és a meg kü lön böz te tés nek, il let ve kor lá to -
zás nak nincs tár gyi la gos mér le ge lés sze rint éssze rû in do -
ka, vagy is ön ké nyes” [35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 197, 200.]. Nem min den sze mé lyek kö zöt ti
jogi meg kü lön böz te tés mi nõ sül az Al kot mány bí ró ság gya -
kor la ta alap ján alkot mány elle nesnek (108/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 523, 526.). A meg kü lön böz te tés al kot -
má nyos sá ga csa kis a min den ko ri sza bá lyo zás tár gyi és ala -
nyi össze füg gé se i ben vizs gál ha tó. Nem mi nõ sül meg en -
ged he tet len meg kü lön böz te tés nek, ha a jogi sza bá lyo zás
el té rõ jogi hely zet ben lévõ, el té rõ sza bá lyo zá si kör be tar -
to zó jog ala nyi kör re vo nat ko zó an ál la pít meg el té rõ ren -
del ke zé se ket (881/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 474,
477.). En nek meg fele lõen alkot mány elle nes meg kü lön -
böz te tés csak össze ha son lít ha tó jo go sul tak vagy kö te le zet -
tek kö zött vet he tõ fel [4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 
1993, 48, 65.].

2.1. Mind két in dít vány – bár egy más hoz ké pest for dí -
tott szem szög bõl – a mun kál ta tó Mt. 174.  §-a sze rin ti ob -
jek tív és az Mt. 175.  §-ában rög zí tett vét kes sé gi kár fe le -
lõs sé ge kö zöt ti kü lönb sé get tart ja alkot mány elle nesnek.
Az egyik in dít vány sze rint a jog al ko tó elõ nyö sebb hely zet -
be hoz za a mun ka vál la ló nak oko zott ká rért való fe le lõs ség 
szem pont já ból az Mt. 175.  §-ában meg je lölt mun kál ta tói
cso por tot a töb bi mun kál ta tó hoz ké pest; a má sik in dít vány
ál lás pont ja sze rint vi szont az Mt. 174.  §-a alkot mány elle -
nes, mert az ab ban fog lalt ob jek tív mun kál ta tói kár fe le lõs -
ség hát rá nyo sabb hely zet be hoz za a nem ma gán sze mély és 
a tíz nél több fõ fog lal koz ta tott mun ka vál la lót al kal ma zó
mun kál ta tó kat. Egyik in dít vány sem ön ma gá ban tart ja
alkot mány elle nesnek a sza bá lyo zást, ha nem a két cso port
meg kü lön böz te té sét te kin ti alkot mány elle nesnek. Az in -
dít vá nyo zók sze rint az Mt. 174–175.  §-ai ba fog lalt két fé le
kár fe le lõs sé gi sza bály – a fõ sza bály és a ki vé tel – a köz tük
lévõ, sze rin tük ön ké nyes, kü lönb ség té tel  miatt alkot mány -
elle nes. Azt ál lít ják, hogy a meg kü lön böz te tés nek nincs al -
kot má nyos in do ka.

Min den kár fe le lõs sé gi sza bály a le het sé ges kár oko zó és
ká ro sult vi szo nyát sza bá lyoz za; ezért a kár oko zók kö zött
tett kü lönb ség té tel ugyan úgy a le het sé ges ká ro sul tak kö -
zöt ti kü lönb ség té tel is. Ese tünk ben a mun ka vi szonnyal
kap cso lat ban (össze füg gés ben) a mun ka vál la lót ért ká rért
való fe le lõs ség fel té te lei kö zöt ti kü lönb ség egy szer re a le -
het sé ges ká ro sul tak (a mun ka vál la lók) és kár oko zók
(a mun kál ta tók) kö zöt ti kü lönb ség té tel is. A vizs gált sza -
bá lyo zás sze rint meg tör tén het, hogy a ká rért az egyik mun -
kál ta tó kö te les, a mun ka vál la ló pe dig jo go sult a kár té rí tés -
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re – míg ugyan ilyen kár oko zá sért egy má sik mun kál ta tó
nem kö te les, a mun ka vál la ló pe dig nem jo go sult a kár
meg té rí té sé re. Ezért az Al kot mány bí ró ság az Mt.
174–175.  §-ai ba fog lalt mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi sza bá -
lyok al kot má nyos sá ga szem pont já ból a mun kál ta tók és a
mun ka vál la lók hely ze té nek kü lönb sé gét egy meg kü lön -
böz te tés két ol da lá nak te kin tet te és együtt vizs gál ta.

A dön tés hez elõ ször ar ról kel lett ál lást fog lal ni, hogy
össze ha son lít ha tó ak-e az Mt. 174.  §-ában em lí tett mun kál -
ta tók azok kal a ma gán sze mély mun kál ta tók kal, akik (az
Mt. 175.  § sze rint) leg fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka -
vál la lót al kal maz nak.

Amint az Al kot mány bí ró ság az in do ko lás III.1. pont já -
ban már rész le te sen ki fej tet te, a je len ügy ben vizs gált sza -
bá lyok a mun kál ta tók ál tal mun ka vál la ló juk nak mun ka vi -
szonnyal össze füg gés ben oko zott ká rért való fe le lõs sé gé -
rõl ren del kez nek. A két kár fe le lõs sé gi alak zat kö zött lé -
nye ges kü lönb ség, hogy az Mt. 174.  §-a sze rin ti „ob jek tív” 
fe le lõs ség fel té te le a kár – amennyi ben az a mun ka vi szo -
nyá val össze füg gés ben tör tént – be kö vet ke zé se (a jog el le -
nes sé get ez ön ma gá ban meg ala poz za), míg a mun kál ta tó
vét kes sé ge (gon dat lan sá ga vagy szán dé kos sá ga) a fe le lõs -
ség meg ál la pí tá sá nál nem ját szik sze re pet. Ez zel szem ben
az Mt. 175.  §-a sze rin ti kár fe le lõs ség ak kor áll fenn, ha a
kár a mun ka vi szonnyal össze füg gés ben érte a mun ka vál la -
lót és az köz vet le nül a mun kál ta tó kö te le zett ség sze gé sé re
ve zet he tõ vissza; a mun kál ta tó men te sül a fe le lõs ség alól,
ha bi zo nyít ja, hogy vét kes ség nem ter he li – ez ak kor ál la -
pít ha tó meg, ha a mun ka vég zés kö rül mé nyei a jog sza bá -
lyok nak (kü lö nö sen a mun ka vé del mi sza bá lyok nak) tel jes
mér ték ben meg fe lel tek.

Az Mt. in do ko lá sa sze rint mind két sza bály cél ja a mun -
kál ta tók ösz tön zé se a mun ka vál la lók egész sé gét, tes ti ép -
sé gét és egyéb va gyo ni ér de ke it védõ mun ka vé del mi sza -
bá lyok be tar tá sá ra. A kár té rí té si, kár fe le lõs sé gi sza bá lyok
ál ta lá ban is a ká ro sult jo ga i nak vé del mét szol gál ják. Eb bõl 
a szem pont ból nem a kár oko zó, ha nem a le het sé ges ká ro -
sul tak – ese tünk ben a mun ka vál la lók – cso port ja a dön tõ.
Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze -
rint az Mt. 174. és 175.  §-ai ban meg je lölt mun kál ta tói kör
eb bõl a szem pont ból azo nos. A mun ka vál la ló nak (a kár
be kö vet kez te szem pont já ból) mind egy ugyan is, hogy a
mun ka he lyén ért kárt „ma gán(sze mély)mun kál ta tó” avagy 
egyéb mun kál ta tó okoz ta.

Ez után az Al kot mány bí ró ság vizs gál ta, hogy van-e
éssze rû in do ka az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott mun kál ta tói
kár fe le lõs sé gi sza bá lyok kö zöt ti kü lönb ség té tel nek.

Mint azt az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta in do ko -
lá sá nak III. 1. pont já ban is mer tet te, az Mt. 174.  §-ába fog -
lalt ob jek tív mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi sza bá lyok kal
szem ben az Mt. 175.  §-a (1) és (2) be kez dé se vét kes sé gi
ala pú, az Mt. in do ko lá sa sze rint „kor lá to zott” fe le lõs sé gi
sza bá lyai a mun kál ta tó ra néz ve a kár fe le lõs ség meg ál la pí -
tá sa szem pont já ból ked ve zõbb sza bá lyo kat ál la pí ta nak
meg. A két kár fe le lõs ség nél va ló já ban min den fel té tel azo -
nos (a kárt és an nak a mun ka vi szonnyal való össze füg gé -
sét a mun ka vál la ló, a ki men té si oko kat a mun kál ta tó nak
kell bi zo nyí ta nia mind két eset ben) ki vé ve a vét kes sé get; a

vét kes sé gi sza bá lyo zás ke vés bé szi go rú fel té te lek hez kö -
tött (,,eny hébb”) fe le lõs sé ge a bi zo nyí tá si te her kü lön bö -
zõ sé gé ben, va la mint a mun kál ta tó kár té rí té si fe le lõs sé ge
aló li men te sü lé se el té rõ ese te i ben nyil vá nul meg. A jog al -
ko tó az Mt. 174.  §-a sze rin ti mun kál ta tói kár fe le lõs ség ál -
ta lá nos, ob jek tív sza bá lyá val szem ben ki vé tel ként a leg -
fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót fog lal koz ta tó
ma gán sze mély mun kál ta tó szá má ra biz to sít ja (a mun kál ta -
tó szá má ra eny hébb, ked ve zõbb fel té te lek hez kö tött, a
mun ka vál la ló nak elõny te le nebb) a vét kes sé gi ala pú kár fe -
le lõs sé get.

Mind az Mt. in do ko lá sa, mind a mi nisz te ri ész re vé tel
ki eme li, hogy a jog al ko tó ezen „ki seg zisz ten ci á jú” (fõ ként 
az al kal ma zot tat ese ten ként fog lal koz ta tó ter mé sze tes sze -
mély vagy egyé ni vál lal ko zó) mun kál ta tók ra nem kí vánt
szi go rúbb kö vet kez mé nye ket há rí ta ni, mi vel e mun kál ta -
tók erõ for rá sai igen kor lá to zot tak. Ezen „kis eg zisz ten cia”
mun kál ta tók ob jek tív ala pú kár fe le lõs sé ge ese tén – a mi -
nisz ter vé le mé nye sze rint – a mun kál ta tó kár té rí té si kö te -
le zett sé ge el von ná a mû kö dé sé hez szük sé ges erõ for rá so -
kat, il let ve meg szün tet né mû kö dé sük gaz da sá gi alap ját. A
jog al ko tó a ked ve zõbb kár fe le lõs sé gi sza bá lyok al kal ma -
zá sát két fel té tel egy ide jû fenn ál lá sá hoz köti: csak ma gán -
sze mély mun kál ta tó ese té ben, és csak ak kor al kal maz ha tó
a ki vé tel sza bály, amennyi ben az leg fel jebb tíz fõ fog lal ko -
zá sú mun ka vál la lót al kal maz. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint azon ban – a kö vet ke zõk ben ki fej ten dõ ok -
ból – nincs éssze rû in do ka, hogy a vét kes sé gi ala pú kár fe -
le lõs sé gi sza bály mi ért épp erre a mun kál ta tói kör re al kal -
ma zan dó.

Az Al kot mány bí ró ság több ször idé zett ha tá ro za ta sze -
rint az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se alap ján a jog ala -
nyok egyen lõ ke ze lé se a jog rend szer egé szé re ki ter je dõ
kö ve tel mény [18/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 
108, 114.]. Az Al kot mány bí ró ság az 53/1992. (X. 29.) AB
ha tá ro za tá ban (ABH 1992, 263.) azt is ki fej tet te, hogy a
pol gá ri jogi, ma gán jo gi (mint a mun ka jog ban) jog ala nyok
kö zöt ti meg kü lön böz te tés – al kot má nyos in dok hiányá -
ban – ugyan csak alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a mun kál ta tó
ma gán sze mély mi vol ta nem azo nos a „ki seg zisz ten -
ciá”-val, il let ve a gaz da sá gi tár sa sá gi for mák ban (pl. köz -
ke re se ti tár sa ság, be té ti tár sa ság) mû kö dõ mun kál ta tó erõ -
for rá sai is le het nek erõ sen kor lá to zot tak. A jog al ko tó ma -
xi mum tíz fõ fog lal koz ta tott al kal ma zá sá hoz köti a ma gán -
sze mély mun kál ta tó ra néz ve ked ve zõbb fe le lõs sé gi sza bá -
lyok al kal ma zá sát. Nincs azon ban in do ka, mi ért épp eh hez 
a fõ fog lal koz ta tot ti lét szám hoz köti a vét kes sé gi kár fe le -
lõs ség sza bá lyá nak al kal ma zá sát. Az egyik in dít vá nyo zó
em lí ti (In do ko lás I. 2. pont ja) a KKVtv. ren del ke zé se it,
amely a kis- és kö zép vál lal ko zás mel lett a mik ro vál lal ko -
zás fo gal mát is de fi ni ál ja. Ez [KKVtv. 3.  § (3) be kez dé se]
azon ban nem azo nos az Mt. 175.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak kal, ugyan is mik ro vál lal ko zás ese té ben a tel jes fog -
lal koz ta tot ti lét szám nem ér he ti el a 10 fõt [szem ben az Mt. 
174.  § (1) be kez dé sé vel amely leg fel jebb 10 fõ fog lal koz -
ta tot tat rög zít], el len ben a vál lal ko zás net tó ár be vé te le
vagy mér leg fõ össze ge 2 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg ben ma xi ma li zált, to váb bá nem fel té te le az Mt.
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175.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt meg ha tá ro zott vál lal ko zá si
for ma meg lé te sem. A ma gán mun kál ta tó fo gal ma (,,ma -
szek”) alig ha nem a szo ci a lis ta jog ból ma radt fenn, aho lis a 
ma gán mun kál ta tó – kis ipa ros, kis ke res ke dõ, gaz da sá gi
mun ka kö zös ség (gmk.), kis szö vet ke zet – al kal ma zot ti lét -
szá ma kor lá toz va volt. Ezt mu tat ja a gaz da sá gi mun ka kö -
zös sé gek rõl  szóló 28/1981. (IX. 9.) MT. ren de let 1982.
I. 1-jé tõl 1987. de cem ber 31-ig ha tály ban volt 13.  § (1) be -
kez dé se, amely sze rint: „A mun ka kö zös ség 2–5 ta gig 2,
6–10 ta gig 4, 11–20 ta gig 8, 20 tag fe lett pe dig 10 al kal ma -
zot tat, vagy az al kal ma zot ti lét szám ter hé re be dol go zót
fog lal koz tat hat.” Azaz a gmk. ma xi má lis fog lal koz ta tot ti
lét szá ma 10 fõ volt, az zal a meg szo rí tás sal, hogy a 13.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben: „A kis ipa ros al kal ma zot tai a
mun ka kö zös ség al kal ma zot ta i nak lét szá má ba nem szá mí -
ta nak bele. A kis ipa ros és a mun ka kö zös ség al kal ma zot ta i -
nak együt tes lét szá ma azon ban nem ha lad hat ja meg a
30 fõt.” Ez a ma xi má lis fog lal koz ta tot ti lét szám 1988. ja -
nu ár 1-jé tõl 30 fõre emel ke dett. [Lásd: a gaz da sá gi mun ka -
kö zös sé gek rõl  szóló 28/1981. (IX. 9.) MT ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 97/1987. (XII. 31.) MT ren de let 2.  §-át.]

Az Al kot mány bí ró ság az 1/1996. (I. 26.) AB ha tá ro za -
tá ban (ABH 1996, 29, 31.) a Ptk. 348.  § (2) be kez dé sét
– amely ab ban az eset ben ál la pí tot ta meg az al kal ma zott
mö göt tes fe le lõs sé gét, ha a leg fel jebb har minc fõ fog lal ko -
zá sú dol go zót fog lal koz ta tó ma gán sze mély al kal ma zott ja
oko zott a mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben har ma dik
sze mély nek kárt, és a kár a ma gán sze mély tõl nem volt be -
hajt ha tó – alkot mány elle nességét az Al kot mány
70/A.  §-ára ala pí tot tan ál la pí tot ta meg, mi vel a sza bá lyo -
zás ön ké nye sen kü lön böz tet te meg a mun ka vál la lók egy
cso port ját. Dr. Só lyom Lász ló pár hu za mos in do ko lá sá ban
ki fej tet te, hogy »a „ma gán mun kál ta tó” és a „szo ci a lis ta
jogi sze mély” meg kü lön böz te té se a fi ze tõ ké pes ség szem -
pont já ból a mai gaz da sá gi vi szo nyok kö zött ér tel mét vesz -
tet te és jogi szem pont ból is ér tel mez he tet len né vált«.
Hang sú lyoz ta to váb bá, hogy „az al kot má nyos sá gi prob lé -
mát nem az al kal ma zott köz vet len pol gá ri jogi, vagy csu -
pán mun ka jo gi fe le lõs sé ge kö zöt ti kü lönb ség okoz za, ha -
nem az, hogy az al kal ma zot tak kü lön bö zõ cso port já ra
más-más fe le lõs sé gi sza bá lyok vo nat koz nak”. Egy ben ki -
emel te, hogy az al kal ma zot tak nak nincs al kot má nyos jo -
guk arra, hogy az ál ta luk a mun ka vi szonnyal össze füg gés -
ben oko zott ká ro kért a ká ro sult tal szem ben a mun kál ta tó
áll jon helyt. A har minc fõ nél ke ve sebb dol go zót fog lal -
koz ta tó ma gán sze mély al kal ma zot tai és a töb bi al kal ma -
zott fe le lõs sé ge kö zöt ti kü lönb ség te hát nem az al kal ma -
zot tak tu laj don hoz való al kot má nyos joga te kin te té ben áll
fenn”, ha nem an nak ön ké nyes sé ge  miatt sér ti az Al kot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sét (ABH 1996, 32–34.).

Az Al kot mány bí ró ság a 800/B/1993. AB ha tá ro za tá ban
ki fej tet te, hogy a kár té rí tés hez való jog nem alap jog.
Hang sú lyoz ta to váb bá, hogy az Al kot mány 13.  §-a sze rin ti 
al kot má nyos alap jo gi tu laj don vé de lem vi szont min den ki,
vagy is a ká ro sult és a kár oko zó tu laj do ná ra is vo nat ko zik.
A jog nak te hát egy olyan kár el osz tá si (kár te le pí té si) me -
cha niz must kell mû köd tet nie, amely ben nem csak a ká ro -
sult, ha nem a kár oko zó al kot má nyos tu laj don vé del me is
iga zol ha tó (ABH 1996, 420, 421–422.).

Je len eset ben az al kot má nyos sá gi prob lé mát egy részt a
mun kál ta tói ol dal ról az okoz za, hogy a mun kál ta tók meg -
ha tá ro zott két cso port já ra el té rõ fe le lõs sé gi sza bá lyok vo -
nat koz nak, to váb bá en nek foly tán a mun ka vi szonnyal
össze füg gés ben a mun kál ta tók ál tal oko zott ká rok meg té -
rí té se szem pont já ból a ki fo gás olt sza bá lyo zás a mun ka vál -
la lók azo nos cso port já ra néz ve nem a tu laj don hoz való
jog, ha nem alap jog nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog te kin te té -
ben tesz kü lönb sé get.

Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy a 
mun kál ta tók kö zöt ti el té rõ fe le lõs sé gi sza bá lyo zás nak
van-e al kot má nyos in do ka.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint – nem vi tat va, hogy a (tel -
jes) fog lal koz ta tot ti lét szám egy bi zo nyos szem pont ból
mu tat ja egy mun kál ta tó gaz da sá gi ere jét – ön ma gá ban ez
alap ján a mun kál ta tó gaz da sá gi hely ze te, tel je sí tõ ké pes sé -
ge, pénz ügyi hely ze te nem ítél he tõ meg. Ugyan így nem
függ a mun kál ta tó cég for má já tól (pl. gaz da sá gi tár sa ság
mi vol tá tól) fi ze tõ-, il let ve tel je sí tõ ké pes sé ge. (A ma gán -
sze mély mun kál ta tó egye bek ben a mun ka vál la ló al kal ma -
zá sá nak idõ tar ta ma alatt bár mi kor gaz da sá gi tár sa ság gá
ala kul hat át és ek kor már az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint
 felel.)

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy nincs éssze rû al kot má nyos in do ka a mun kál ta tói fe -
le lõs sé gi alak za tok kö zöt ti, a cég for mán és a 10 fõ fõ fog -
lal koz ta tot ti lét szá mon ala pu ló kü lönb ség té tel nek.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság – az in dít vá nyi ké rel mek
alap ján – ezt köve tõen azt is vizs gál ta, hogy az Mt.
175.  §-a sze rin ti mun kál ta tó vét kes sé gi kár fe le lõs sé gi sza -
bá lyai hát rá nyo san kü lön böz te tik-e meg a töb bi mun ka -
vál la ló tól a leg fel jebb tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót
fog lal koz ta tó ma gán sze mély al kal ma zá sá ban álló mun ka -
vál la ló kat.

Az Al kot mány 70/A.  §-ából ere dõ ál ta lá nos jog egyen -
lõ sé gi kö ve tel mé nye arra vo nat ko zik, hogy az ál lam, mint
köz ha ta lom a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so rán kö -
te les egyen lõk ként – egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként – ke -
zel ni a jog ala nyo kat, a jog al ko tás so rán a jog al ko tó nak
mind egyi kük szem pont ja it azo nos kö rül te kin tés sel, el fo -
gu lat lan ság gal és mél tá nyos ság gal kell ér té kel nie [lásd
elõ ször: 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46,
48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73,
77–78.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Mt.
174.  §-ával és 175.  §-ával érin tett mun ka vál la lók – mi u tán
va la mennyi ü ket mun ka vi szo nyuk kal össze füg gés ben
érte kár – azo nos hely zet ben van nak. Az Mt. 174. és
175.  §-aiba n rög zí tett két kár fe le lõs sé gi for ma vi szont a
mun ka vál la lók kö zött tesz kü lönb sé get: míg az Mt.
174.  §-a alap ján a mun kál ta tó kár fe le lõs sé ge már ak kor
fenn áll, ha a mun ka vál la lót a kár a mun ka vi szo nyá val
össze füg gés ben érte, ki men té si le he tõ sé ge ugyan ak kor
rend kí vül szûk körû; ad dig az Mt. 175.  §-a sze rin ti vét kes -
sé gi fe le lõs ség ese tén a mun kál ta tó fe le lõs sé ge a mun ka -
vál la ló val szem ben csak ak kor ál la pít ha tó meg, ha a kár a
mun ka vál la lót a mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben érte,
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és az köz vet le nül a mun kál ta tó vét kes kö te le zett ség sze gé -
sé re ve zet he tõ vissza (a mun kál ta tó men te sü lé sé nek fel té -
te le a vét len ség bi zo nyí tá sa). Az ob jek tív kár fe le lõs ség
ese tén a mun kál ta tó tel jes kár fe le lõs ség gel tar to zik, ha
nem tud ja bi zo nyí ta ni a mun ka vál la ló vét kes köz re ha tá sát
[Mt. 174.  § (3) be kez dés]; az Mt. 175.  § (2) be kez dé se
alap ján a mun ka vál la ló vét le on sé ge is csak ak kor ered mé -
nye zi a kár fe le lõs ség meg ál la pí tá sát, ha a mun kál ta tó vét -
kes sé ge bi zo nyít ha tó. Esze rint az Mt. 174. és 175.  §-ában
fog lalt fe le lõs sé gi sza bá lyok alap ján az õket a mun ka vi -
szo nyuk kal össze füg gés ben ért ká ruk és azok meg té rí té se
szem pont já ból az egyéb ként a mun ka vi szo nya ik ból szár -
ma zó jo ga i kat és kö te le zett sé ge i ket te kint ve nem kü lön bö -
zõ mun ka vál la lók nin cse nek azo nos hely zet ben, mi vel a
mun ka vál la lók, akik kár igé nyü ket az Mt. 175.  §-a alap ján
ér vé nye sít he tik, ked ve zõt le nebb hely zet be ke rül nek a
mun ka vi szo nyuk kal össze füg gés ben be kö vet ke zett ká ra ik 
meg íté lé sé ben.

A vizs gá lat so rán szük sé ges ki emel ni a mun ka jog alap -
ve tõ el kü lö ní tõ el vét: a part ne rek jo gi lag egyen lõt len po zí -
ci ó ját. A mun ka vi szony jel lem zõ je (a tel jes ség igé nye nél -
kül) a füg gõ, il let ve az ön ál lót lan mun ka, az eb bõl adó dó
alá-fö lé ren delt ség, a mun kál ta tó fo lya ma tos uta sí tá si, to -
váb bá az uta sí tás vég re haj tá sá ra néz ve tel jes körû el len õr -
zé si joga; így mun ka vál la lói po zí ci ó ba el sõd le ge sen azok
a sze mé lyek ke rül nek, akik nin cse nek ab ban a hely zet ben
(tõke vagy szak mai kép zett ség hi á nyá ban), hogy vál lal ko -
zó ként tu laj do nuk koc káz ta tá sá val ön ál ló te vé keny sé get
foly tat has sa nak (vagy nem kí ván ják ezt ten ni). Az egyen -
lõt len hely ze tet to vább erõ sí ti – mint az ko ráb ban már ki -
fej tés re ke rült –, hogy a mun ka vál la lók a mun ka he lyi bal -
eset so rán akár vissza for dít ha tat lan, il le tõ leg a mun ka ké -
pes ség csök ke né sé hez, meg rok ka nás hoz (vég sõ eset ben a
mun ka vál la ló ha lá lá hoz is) ve ze tõ sé rel met szen ved het -
nek. Ez zel szem ben a mun kál ta tó mint vál lal ko zó be fek te -
tett tu laj do nát, vagy egyé ni vál lal ko zó ként, bt. bel tag ja -
ként, il let ve kkt. tag ja ként tel jes ma gán va gyo nát is koc -
káz tat ja a nye re ség és ha szon szer zés cél já ból. Ezt a koc ká -
za tát azon ban csök kent he ti – így tel je sen vagy rész ben
men te sül het (a biz to sí tó helyt ál lá sa ré vén) azon kár meg té -
rí té se alól, ame lyért fe le lõs – pél dá ul biz to sí tá si szer zõ dés
meg kö té sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság nak nem kel lett ál lást fog lal nia
ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak al kot má nyos jo guk-e,
hogy a mun ka vég zé sük kel össze füg gés ben oko zott ká ru -
kért a mun kál ta tó ik ob jek tív kár fe le lõs sé gi sza bá lyok
alap ján áll ja nak helyt, mi vel ezt az in dít vá nyo zók sem ál -
lít ják. Ugyan ak kor a kár fe le lõs sé gi sza bá lyok meg al ko tá -
sa kor a mun kál ta tó gaz da sá gi hely ze té nek figye -
lembevétele mel lett nem ma rad hat fi gyel men kí vül a mun -
ka vál la lók, mint le het sé ges ká ro sul tak vé del me, kü lö nös
te kin tet tel arra, hogy a mun ka jo gi szem pont ból egyéb ként
is ál ta lá ban gyen gébb al ku po zí ci ó ban lévõ mun ka vál la lók
ká ro sult ként még ked ve zõt le nebb hely zet be ke rül nek. Ez

utób bi ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy a jog al ko tó a
„ki seg zisz ten ci á jú” mun kál ta tó kat gaz da ság po li ti kai esz -
kö zök kel (a ma gán mun kál ta tó jel leg ze te sen kor lát lan va -
gyo ni fe le lõs sé gé nek koc ká za ta gaz da sá gi és jogi esz kö -
zök kel, pél dá ul biz to sí tás sal csök kent he tõ vagy ki kü szö -
böl he tõ) ne tá mo gat hat ná.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint az Mt. 175.  § (1) és (2) be -
kez dé sé be fog lalt, a tíz fõ fog lal ko zá sú mun ka vál la lót fog -
lal koz ta tó ma gán sze mély mun kál ta tó vét kes sé gi fe le lõs sé -
gi sza bá lyai az zal, hogy azon mun ka vál la lók kö zött, akik -
nek a mun kál ta tó juk mun ka vi szo nyuk kal össze füg gés ben
oko zott kárt, asze rint, hogy ön ma gá ban mi lyen gaz da sá gi
for má jú mun kál ta tó nál áll nak fõ fog lal koz ta tás ban kü lönb -
sé get tesz nek, nem mér le ge lik azo nos kö rül te kin tés sel a
mun ka vál la lók egy cso port já nak ér de ke it. Egy ben a tíz fõ -
fog lal ko zá sú mun ka vál la lót fog lal koz ta tó ma gán sze mély
mun kál ta tó és a töb bi mun kál ta tó kö zött a (fõ)fog lal koz ta -
tot ti lét szám alap ján tör té nõ, a mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi
for mák kö zöt ti kü lönb ség té tel nek a mun kál ta tók gaz da sá -
gi-pénz ügyi ér de ke i nek vé del me al kot má nyo san nem el fo -
gad ha tó in do ka. Mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az 
Mt. 175.  § (1) és (2) be kez dé se az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sé be üt kö zé se  miatt alkot mány elle nes, ezért
azo kat 2009. de cem ber 31. nap já val meg sem mi sí tet te.

A meg sem mi sí tés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa kor az
Al kot mány bí ró ság te kin tet tel volt arra, hogy a jog sza bály
alkot mány elle nességének jog kö vet kez mé nyei szo ros
össze füg gés ben áll nak a jog biz ton ság el vé vel. A fõ sza -
bály ként irány adó ex nunc ha tá lyú meg sem mi sí tés tõl ak -
kor le het el tér ni, ha a jog biz ton ság ér de ke in do kol ja. Je len
eset ben az Al kot mány bí ró ság arra volt fi gye lem mel, hogy
a mun kál ta tók szá má ra a meg sem mi sí tés  miatt meg vál to -
zott jogi hely zet hez való al kal maz ko dás ra meg fe le lõ idõt
biz to sít son.

3. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Mt. 175.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se alkot mány elle nességét az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé be üt kö zé se  miatt meg ál la pí tot ta és
azt meg sem mi sí tet te, – ál lan dó gya kor la tát kö vet ve – nem
vizs gál ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott to váb bi
al kot má nyi ren del ke zé sek be [Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
se, Al kot mány 8.  § (1) be kez dé se] üt kö zik-e a vi ta tott sza -
bá lyo zás [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
478, 482.; 6/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 70, 75.].

Ha az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz ha tás -
kör ben jár el, és az al kal ma zott jog sza bály alkot mány elle -
nességét meg ál la pít ja – a jog sza bály alkot mány elle -
nességébõl ere dõ jog kö vet kez mény le vo ná sán túl – az
Abtv. 48.  §-a, il let ve 43.  § (4) be kez dé se sze rint le he tõ sé ge 
van az in dít vá nyo zó ügyé ben az al kal ma zá si ti la lom el ren -
de lé sé re. Ilyen kor az Al kot mány bí ró ság mér le ge li, hogy
az in dít vá nyo zó nak „kü lö nö sen fon tos ér de ke” in do kol -
ja-e az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát.
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Az Al kot mány bí ró ság a konk rét ügy ada tai alap ján úgy
ítél te meg, hogy az al kal ma zá si ti la lom meg ál la pí tá sa nem
szol gál ná az in dít vá nyo zó ér de két. Nem in do kol ta to váb bá 
az alkot mány elle nes ren del ke zés konk rét ügy ben való al -
kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sát a jog biz ton ság vé del me
sem, kü lö nös te kin tet tel arra, hogy az érin tett mun kál ta tó a
konk rét per ben csak a vét kes sé gi kár fe le lõs ség jog kö vet -
kez mé nye i vel szá mol ha tott, ezért az al kal ma zá si ti la lom
meg ál la pí tá sa hát rá nyo san érin te né. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság az alkot mány elle nes ren del ke zés konk rét ügy ben
való al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sá ra irá nyu ló ké rel -
met el uta sí tot ta.

4. A má sik in dít vány az Mt. 174.  §-ába fog lalt, a mun -
kál ta tó ál ta lá nos kár fe le lõs sé gi sza bá lya alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát kér te. Az Al kot mány bí ró ság
sze rint azon ban – mint az ed di gi in do ko lás ból ki de rült – az 
ál ta lá nos mun ka jo gi mun kál ta tói kár fe le lõs sé gi sza bály
nem alkot mány elle nes, ha nem az ál ta lá nos sza bály tól való
al kot má nyo san nem in do kol ha tó ki vé tel alkot mány -
ellenes.

En nek meg fele lõen az Mt. 174.  § meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

Te kin tet tel arra, hogy el uta sí tás ese tén a nor ma konk rét
ügy ben tör té nõ al kal ma zá sá nak ki zá rá sá ra irá nyu ló in dít -
vány oszt ja az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vány jogi sor sát (800/D/2004. AB ha tá ro zat,
ABH 2007, 1724, 1728.), az Al kot mány bí ró ság az al kot -
mány jo gi pa nasz ban meg je lölt, konk rét ügy ben való al kal -
ma zás ti lal má ra vo nat ko zó in dít ványt is el uta sí tot ta.

5. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt az in dít vá nyi
ké rel met vizs gál ta, amely azt ál lít ja, hogy a mun kál ta tó
ob jek tív kár fe le lõs sé gé nek az Mt. 174.  §-a sze rin ti sza bá -
lyai  miatt sé rül az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé ben biz to -
sí tott vál lal ko zás joga. Ér ve lé se sze rint az Al kot mány 9.  §
(1) be kez dé se alap ján a ma gán sze mély vál lal ko zó kat és a
gaz da sá gi tár sa sá go kat azo nos vé de lem il le ti meg, ezért a
vál lal ko zá sok kü lön bö zõ for mái kö zöt ti meg kü lön böz te -
tés sér ti az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sét, mert tor zít ja a
vál lal ko zá sok kö zött a ver senyt.

Az 54/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí -
ró ság rög zí tet te, hogy „[a] vál lal ko zás joga a fog lal ko zás
sza bad meg vá lasz tá sá hoz való al kot má nyos alap jog [Al -
kot mány 70/B.  § (1) be kez dés] egyik as pek tu sa, an nak
egyik, a kü lö nös szint jén tör té nõ meg fo gal ma zá sa. A vál -
lal ko zás joga azt je len ti, hogy bár ki nek Al kot mány biz to -
sí tot ta joga a vál lal ko zás, azaz üz le ti te vé keny ség ki fej té -
se. (...). A vál lal ko zás joga ugyan is a fen ti ek ér tel mé ben
egy bi zo nyos, a vál lal ko zá sok szá má ra az ál lam ál tal te -
rem tett köz gaz da sá gi fel té tel rend szer be való be lé pés le he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sát, más szó val a vál lal ko zó vá vá lás le -
he tõ sé gé nek – ese ten ként szak mai szem pon tok ál tal mo ti -
vált fel té te lek hez kö tött, kor lá to zott – biz to sí tá sát je len ti.
A vál lal ko zás joga te hát nem ab szo lu ti zál ha tó, és nem kor -

lá toz ha tat lan: sen ki nek sincs ala nyi joga meg ha tá ro zott
fog lal ko zás sal kap cso la tos vál lal ko zás, sem pe dig en nek
adott vál lal ko zá si jogi for má ban való gya kor lá sá hoz. A
vál lal ko zás joga annyit je len t – de annyit al kot má nyos kö -
ve tel mény ként fel tét le nül –, hogy az ál lam ne aka dá lyoz za 
meg, ne te gye le he tet len né a vál lal ko zó vá vá lást” (ABH
1993, 340, 341.). A 13/1995. (III. 1.) AB ha tá ro za tá ban az
Al kot mány bí ró ság to váb bá ki fej tet te: „A jog al ko tó nak
nagy a sza bad sá ga a vál lal ko zá sok ke re té ül szol gá ló fel té -
tel rend szer (pél dá ul az adó rend szer) meg te rem té se te kin -
te té ben. A jog al ko tót itt csak az a kö ve tel mény köti, hogy
ne ala kít son ki olyan fel té tel rend szert, amely nek ke re tei
kö zött le he tet len né vál na a vál lal ko zás hoz való alap jog
gya kor lá sa” (ABH 1995, 77, 79.).

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé nek
sé rel mét arra ala pí tot ta, hogy az Mt. 174.  §-a kü lönb sé get
tesz a mun kál ta tók kö zött azok szer ve ze ti for má ja alap ján.
Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az in dít vá nyo zó
ál tal meg je lölt Mt. 174.  §-a nem tar tal maz meg kü lön böz -
te tést sem a mun kál ta tók for mái, sem a mun kál ta tók egyéb
hely ze té re néz ve, te kin tet tel arra, hogy az ab ban fog lal tak
ál ta lá nos sza bály ként va la mennyi mun kál ta tó ra (füg get le -
nül azok cég for má já tól) néz ve egy sé ges sza bá lyo zást tar -
tal maz. Az in dít vá nyo zói ér ve lés sze rin ti meg kü lön böz te -
tést az Mt. 175.  §-ának ren del ke zé sei rög zí tet ték, mely nek
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak
III.2. pont já ban már el vé gez te, és an nak alkot mány elle -
nességét ál la pí tot ta meg.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze -
rint az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott Mt. 174.  §-a a mun kál -
ta tó vál lal ko zás hoz való jo gát nem kor lá toz za, így az az
Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sét nem sér ti, ezért az in dít -
ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 620/D/2006.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1034/2009. (III. 27.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré -
ben 1000 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tást rend el el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka
ter hé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let az 1034/2009. (III. 27.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
                        Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5
Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
ki adá sok

300,0

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti célelõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 350,0

2  Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 112,0

3 Do lo gi ki adá sok 238,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1000,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

221467 9 Víz ügyi fel ada tok tá mo ga tá sa 300,0

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti célelõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 700,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 1000,0 1000,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Kormány
1035/2009. (III. 27.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program fekvõbeteg-szakellátás
fejlesztésével kapcsolatos, a Fõvárosi Önkormányzat „Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ

rekonstrukció II. ütem” címû kiemelt projektjével összefüggõ többletkapacitás elõ ze tes befogadásáról

1. Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 11.  § (2) be kez dés a) pont ja alap -
ján a Kor mány a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 4.3.1. A) Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió fek võ be teg-szak el lá tá si
in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se konst ruk ci ón be lül a Fõ vá ro si Ön kor mány zat „Uzso ki Ut cai Kór ház re gi o ná lis
egész ség ügyi köz pont re konst ruk ció II. ütem” címû ki emelt pro jekt jé hez kap cso ló dó an az aláb bi elõ ze tes többletkapa -
citás-befogadást hagy ja jóvá az zal, hogy a több let ka pa ci tás-be fo ga dás fi nan szí ro zá si igé nye nem ha lad hat ja meg
a  Kormány ál tal jó vá ha gyott 2010., il let ve 2011. évi költ ség ve té si ke ret szá mo kat.

Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór ház – SBO és mû ve se több let ka pa ci tás elõ ze tes be fo ga dá sa

Fek võ be teg szak el lá tás Ágy szám

Sür gõs sé gi be teg el lá tás (SO2) 8

Mû ve se ke ze lés Ke ze lõ hely szá ma

Di a lí zis köz pont 8

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
13/2009. (III. 27.) ME

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Ellenõrzõ Bizottsága tagjának
visszahívásáról

Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény 12. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö röm ben el jár va
Slosá r Gá bort a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság El len õr zõ Bi zott sá gá ból – a
Ma gyar De mok ra ta Fó rum or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak meg szû né sé re való te kin tet tel – e ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val vissza hí vom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A külügyminiszter
14/2009. (III. 27.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi

helyzetérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai
hatálybalépésérõl

A 94/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny 2008. áp ri lis 24-i, 64. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a ro má ni ai ma gyar ha di sí rok és a ma gyar or szá gi ro mán ha di sí rok jogi
hely ze té rõl szó ló Meg ál la po dás 7. cikk (1) be kez dé se sze rint, a Meg ál la po dás ak kor lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ
 Felek köl csö nö sen, dip lo má ci ai úton, írás ban ér te sí tik egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ jogi kö ve tel mé nyek nek ele get tet tek.

A szük sé ges bel sõ jogi el já rá sok le foly ta tá sá ról szó ló hi va ta los ér te sí tést a Ro má nia 2009. feb ru ár 9-én, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2009. már ci us 6-án kelt ér te sí té sé vel küld te meg. Az Egyez mény a 7. cikk (1) be kez dé se ér tel mé ben 2009.
már ci us 6-án ha tály ba lé pett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 94/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let 4. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zött a ro má ni ai ma gyar ha di sí rok és a ma gyar or szá gi ro mán
ha di sí rok jogi hely ze té rõl szó ló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 94/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let 2. és 3. §-ai
2009. már ci us 6-án, azaz kettõezer- kilenc már ci us ha to di kán ha tály ba lép tek.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0698 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról
kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes
befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év
Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év
Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter utasítása

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
3/2009. MeHVM (III. 27.)

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (9) bekez-
désében, valamint a 49. § (5) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelõs minisz-
terrel egyetértésben – a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed a 2. pontban megjelölt, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször
módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 46. § (5) bekezdése alapján év közben megállapí-
tott új elõirányzatokra. Ez utóbbiak esetében a Kötelezettségvállalót és a szakmai teljesítésigazolót – a jelen utasítás mó-
dosítása nélkül – külön írásbeli felhatalmazással jelölöm ki.

2. Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználására vonatkozó elõírásokat más jogszabály részletesen tar-
talmazza, a jelen utasítás rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. Fejezeti kezelésû elõirányzatok címrendi besorolás szerint

a) 9. cím, 2. alcím: Célelõirányzatok
9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
9/2/02 Feladatfinanszírozási elõirányzatok maradványának befizetése
9/2/03 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
9/2/04 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
9/2/05 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
9/2/06 Szabályozási és monitoringfeladatok támogatása
9/2/07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
9/2/08 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
9/2/09 Közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési feladatok
9/2/10 Állami vezetõkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
9/2/12 Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és vezetõképzés támogatása
9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevõk támogatása
9/2/15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû történelmû évfordulókkal kapcsolatos rendezvények,

események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerûsítése
9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése
9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése elõkészítésének támogatása
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b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9/3/01 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
9/3/02 Puskás Tivadar Közalapítvány
9/3/03 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
9/3/08 Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása
9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása
9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
9/4/01 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
9/4/02 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás

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

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása
9/5/02 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása
9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
9/5/05 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
9/5/07 Felsõ- és közoktatási szoftver- és licencdíj
9/5/09 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
9/5/12 A millenárisprogramokkal összefüggõ feladatok
9/5/13 Közhálóprogram

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív programok keretében megvalósuló projektek
9/6/04 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP-2007/2.2.1
9/6/05 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/1.2.2
9/6/06 Humánerõforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5
9/6/07 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP-2007/1.2.3

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék
9/7/01 Fejezeti általános tartalék

g) 13. cím: K-600 hírrendszer mûködtetésére
13 K-600 hírrendszer mûködtetésére

II. Fejezet

Értelmezõ rendelkezések

Az utasítás alkalmazásában:

1. Kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely a költségvetés végrehajtása céljából, a feladatok ellátásához szük-
séges feltételek biztosítása érdekében, a kiadási elõirányzatokat terhelõ fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget (elõ-
irányzat-átcsoportosítás) keletkeztet. A kötelezettségvállalásra ellenjegyzés után és csak írásban kerülhet sor.

2. Hosszú távú kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely az állami költségvetés terhére, szolgáltatásvásárlásra,
lízingre, eszköz üzemeltetésre és karbantartásra, illetve bérlésre irányuló, több évre szóló (több év kiadási elõirányzatait
terhelõ) fizetési kötelezettséget jelentõ szerzõdést (megállapodást) keletkeztet. E definíció alkalmazásában szolgáltatás
vásárlásának minõsül az is, ha a szolgáltatási díjban a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszköz létrehozását is meg-
térítik.

a) Nem minõsül hosszú távú kötelezettségvállalásnak
aa) az Európai Unió költségvetésébõl, illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költ-

ségvetésébõl finanszírozott támogatási programok,
ab) azon határozatlan idõre kötött szerzõdések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelõ éves fizetési kötele-

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

folyóáron számított összértéke az 5000,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el.

3322 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



b) Az ab) és ac) pontok szerinti összérték megállapításakor az ugyanazon programhoz kapcsolódó – akár eltérõ jogcí-
men alapuló – valamennyi várható költségvetési kifizetést együttesen kell figyelembe venni. Program alatt együttesen
azon szolgáltatásvásárlásokra irányuló szerzõdéseket kell érteni, amelyekhez a Kormány, illetve az Országgyûlés
ugyanazon döntés keretében adja meg a felhatalmazást.

3. Kötelezettségvállaló: a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter), vagy az általa erre
írásban felhatalmazott személy, illetve az, akit a jelen utasítás a kötelezettségvállalásra, elõirányzat feletti rendelkezésre
feljogosít, ideértve a helyettesítés esetét is. Amennyiben a helyettesítés nem jogszabályon alapul, úgy azt igazolni szük-
séges.

4. A kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a kinevezési okirat,
b) a szerzõdés,
c) a megállapodás,
d) a visszaigazolt megrendelés,
e) a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerzõdéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott évben

december 20-ig bejelentett Finanszírozási Alapokmány,
f) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma,
g) a kormányhatározat alapján átcsoportosított elõirányzat felhasználására tett, a határozat megjelenésétõl számított

60 napon belüli intézkedés dokumentuma.

5. Az elõzetes kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott, a közbeszerzés meg-

kezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény,
b) megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá
c) meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programokról és

egyedi támogatásokról szóló döntés) – amennyiben nem kerülnek visszavonásra.

6. Ha a kötelezettségvállalás, illetve az elõzetes kötelezettségvállalás (továbbiakban: kötelezettségvállalás) érvényes-
ségéhez a pénzügyminiszter jóváhagyása szükséges [Ámr. 134. § (6) és 134/A. § (4) bekezdések], a kötelezettségvállalás
dokumentációjához csatolni kell ennek bizonylatát.

7. Ellenjegyzés (jogi, pénzügyi): annak írásban történõ igazolása, hogy az adott kötelezettségvállalásra vonatkozóan:
a) a szerzõdés és a kezdeményezõ által rendelkezésre bocsátott iratok összhangban vannak (jogi);
b) a szerzõdés az annak alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogi elõírásoknak megfelel (jogi);
c) a Kbt. eljárási szabályai érvényesültek (jogi);
d) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ ki-

adási elõirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel a fedezetet biztosítja (pénzügyi);
e) a kifizetés idõpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni (pénzügyi);
f) a kezdeményezõ elõirányzat feletti kötelezettségvállalási jogköre fennáll (pénzügyi);
g) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (pénzügyi).
Az ellenjegyzésnek minden esetben meg kell elõznie a kötelezettségvállalást.

8. Ellenjegyzõk:
a) pénzügyi: a Költségvetési Fõosztály (a továbbiakban: KF) vezetõje, vagy helyettese;
b) jogi: a Miniszterelnöki Hivatal egyes polgári jogi szerzõdéseirõl és a nemzeti értékhatárokat meg nem haladó értékû

közbeszerzési eljárások rendjérõl szóló utasítás hatálya alá tartozó szerzõdések esetében, az ott meghatározott eljárás-
rend szerint a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Fõosztály, vagy a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs
szakállamtitkárság kijelölt munkatársa. A nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû beszerzések esetében a
14/2006. MeHVM utasítás rendelkezései szerint kell eljárni. Az ellenjegyzõ feladatai ellátásához szükség szerint szakér-
tõt vehet igénybe.

9. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az ellenjegyzésre vonatkozó szabályoknak, úgy az ellenjegyzés-
re jogosultnak errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve a minisztert. Ha a miniszter a tájékoztatás el-
lenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzõt, az köteles az utasításnak eleget tenni. A Kötelezettségvállaló és az
ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

10. Szakmai teljesítésigazolás: a kötelezettségvállalás dokumentumában foglaltak teljesítésének írásban történõ iga-
zolása. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végre-

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3323



hajthatóságát. Az esetleges hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell kezdeményezni, és érvényesíteni kell a szer-
zõdésben rögzített szankciókat. Visszafizetési kötelezettség megállapításáról haladéktalanul értesíteni kell a KF-et.

A teljesítés elfogadását megalapozó okmányok, bizonylatok és egyéb dokumentumok megõrzése a teljesítés igazolá-
sára jogosult személy feladata.

11. Szakmai teljesítésigazoló: az a személy, akit a jelen utasítás kijelöl, illetve az, akit a miniszter, vagy a Kötelezett-
ségvállaló – indokolással ellátva – erre írásban feljogosít.

12. Érvényesítés: a szakmai teljesítésigazolás alapján az összegszerûségnek a szerzõdéssel való egyeztetése, a fede-
zet megléte és az elõírt követelmények betartásának ellenõrzése.

13. Érvényesítõ: a KF kijelölt munkatársa(i), vagy az, akit a kötelezettségvállaló erre írásban feljogosít. Az érvénye-
sítõ személy – ugyanazon gazdasági tevékenységre vonatkozóan – nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, a szakmai
teljesítésigazolásra, valamint az utalványozásra jogosult személlyel.

14. Utalványozás: a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, valamint elszámolásának elrendelése.
Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utal-

vány/utalványrendelet) lehet. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítõ alapján
kell figyelembe venni.

15. Utalványozó: a KF vezetõje, vagy helyettese.
Az utalványozó és az utalvány ellenjegyzõje – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem

lehet.

16. Utalvány ellenjegyzõje: a KF vezetõje által kijelölt munkatársak. Az utalványozás ellenjegyzése során – figye-
lemmel az ellenjegyzés általános szabályaira – meg kell gyõzõdni arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvé-
nyesítés megtörtént-e.

17. Kötelezettségvállalást, érvényesítést, utalványozást, ellenjegyzést nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékeny-
séget közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja], vagy maga
javára látná el.

18. Szakmai felügyeletet ellátó: a kötelezettségvállaló.

19. Elõirányzat-finanszírozási terv: a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére átcsoportosított, valamint a közvetle-
nül teljesített kifizetésekhez szükséges források (bevétel, támogatás, maradvány) felhasználásának idõbeli ütemezése,
melynek alapul kell szolgálnia a teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a fizetõképesség megõrzéséhez
(likviditásmenedzseléshez), továbbá összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal. Az elõirányzat-finanszírozá-
si tervet a KF nyújtja be elektronikusan a Kincstár részére.

III. Fejezet

Részletes szabályok

1. A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetésüknek megfelelõen, a jóváhagyott célra használhatók fel.

2. Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit – tör-
ténhet:

a) a fejezetnél
aa) közvetlen fejezeti kifizetéssel,
ab) az irányítása alá tartozó intézményén keresztül;
b) más fejezet
ba) fejezeti kezelésû elõirányzatán, vagy
bb) irányítása alá tartozó intézménynél.

3. A tárgyévi elõirányzatok terhére a jóváhagyott elõirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség úgy, hogy a pénzügyi
teljesítés határideje – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át.

A tárgyévet követõ évben:
a) a beruházások, a több éven keresztül megvalósuló felújítások és beruházást helyettesítõ szolgáltatásvásárlások, a

többéves megvalósítással kiírt pályázatok, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés, a nemzetközi támogatá-
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sok, az európai uniós forrásokkal megvalósuló programok, illetve a vis maior helyzetek miatti elõirányzat-maradvány-
ról, valamint

b) azon a) pontba nem tartozó összegekrõl, amelyre kötelezettséget vállaltak, de annak pénzügyi teljesítésére nem ke-
rült sor a tárgyévet követõ év június 30-áig
a Kormány külön eljárás keretében dönt.

4. Tárgyéven túli kötelezettség az Áht. 12/A. § (2)–(3), valamint (5)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint vállalható.

5. A hosszú távú kötelezettségek vállalására az Áht.12/B. § rendelkezései az irányadók. A hosszú távú kötelezettség-
vállalásokról a KF összesítõ nyilvántartást vezet.

6. A fejezeten belüli, vagy más fejezethez tartozó központi költségvetési szerv javára többlettámogatás – a lebonyolí-
tás céljából átcsoportosított elõirányzatok, kormányzati beruházás és a felújítás kivételével – kizárólag új feladat ellátá-
sára, illetve a meglévõ feladatok növekedésével összefüggõ kiadások finanszírozására nyújtható.

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

8. Az elõirányzatok felhasználása során szükségessé váló, fejezeti hatáskörû elõirányzat-módosítást a Költségvetési
Fõosztály vezetõje engedélyezi. Az engedélyezés történhet a kötelezettségvállalás dokumentumán az ellenjegyzést és a
kötelezettségvállalást követõen, illetõleg a KF külön feljegyzése alapján.

9. Az elõirányzatok felhasználása írásbeli kötelezettségvállalás (jogszabály, szerzõdés, megrendelõ stb.) alapján tör-
ténhet. A megkötött szerzõdésnek, adott megbízásnak, megállapodásnak, megrendelésnek az általános adatok, feltételek
mellett tartalmaznia kell:

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, képviselõjének nevét,
b) A szakmai, mûszaki teljesítés határidejét, melyet tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás esetében

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

c) A kifizetendõ összeget,
d) Az összeg kifizetésének határidejét, a következõ év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében éven-

kénti ütemezésben.

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

11. Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet ellátó személynek – az éves beszámoló, illetve a zárszámadás kereté-
ben – szöveges értékelést kell adnia az elõirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített fel-
adatok végrehajtásáról, az elõirányzat-maradványról.

12. Az Ámr. 162/A. §-ában és 162/B. § (2) bekezdésben foglalt határidõk betartása érdekében az elõirányzatok terhére
kiírt pályázatokról, vagy a nem pályázati úton odaítélt támogatások, egyéb más kötelezettségvállalások, illetve elõzetes
kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállaló 2 munkanapon belül köte-
les átadni a KF részére. Kivételt képeznek az európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz, valamint a határon
túli magyarok támogatásához kapcsolódó, külföldre irányuló pénzmozgással járó kötelezettségvállalások.

13. A „K-600-as hírrendszer mûködtetésére” elõirányzat felhasználása során:
a) Az üzemeltetési-fenntartási tevékenységeknél a kifizetés a szerzõdésben meghatározott (havi, negyedéves, féléves)

rendszerességgel történhet.
b) A fejlesztés(ek) eredményeként keletkezõ vagyonelemek felhasználásáról és elhelyezésérõl a Kötelezettségvállaló

dönt, valamint köteles az elõírásoknak megfelelõen kezdeményezni azok nyilvántartásba vételét.
c) Az elõirányzat terhére egyedi, vagy pályázati úton támogatás nem nyújtható.
A szakmai teljesítés igazolás és utalványrendelet elkészítését követõen történik a kifizetések kezdeményezése a Ma-

gyar Államkincstárnál.
d) Az elõirányzat felhasználásával kapcsolatosan szükséges eljárások és információszolgáltatás alkalmával figyelem-

mel kell lenni az esetlegesen fennálló titokvédelmi szabályokra.
e) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 49. § (10) bekezdése alapján, fel-

adatmegosztás esetén átcsoportosítás hajható végre.
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14. A közbeszerzésekrõl szóló törvény alapján kötött vállalkozói szerzõdésekhez kapcsolódó, havi nettó 200 ezer fo-
rintot meghaladó kifizetés akkor teljesíthetõ, ha a kifizetés idõpontjában rendelkezésre áll a vállalkozás 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minõsülõ együttes adóigazolása, vagy ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adat-
bázisban. A szakmai teljesítésigazoló a nettó 200 ezer forintot elérõ, vagy az alatti kifizetés kezdeményezése esetén a ko-
rábbi kifizetések adatait a kifizetõ szervezeti egységgel egyezteti.

15. Az együttes adóigazolás beszerzésérõl, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenõrzésé-
rõl a teljesítést igazoló gondoskodik, az igazolást a teljesítésigazolás dokumentációjával együtt kell megküldeni a kifi-
zetõ szervezeti egység részére.

16. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, úgy a számla nettó összegébõl a köztartozás összegén fe-
lüli rész fizethetõ ki. Nem terheli visszatartási kötelezettség a teljesítési és ajánlati biztosítékokat.

17. A feladatfinanszírozás szabályait kell alkalmazni a 9/5/5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek elõ-
irányzat esetében.

18. Az alábbi elõirányzatok 2008. évi maradványa – az informatikai feladatok részbeni összevonása miatt – a 9/5/3 In-

formációs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása elõirányzaton kerül elszámolásra:
a) e-információszabadság
b) NAVA-NDA-program
c) Köztisztviselõk és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása
d) e-gazdaságra hangolva
e) Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment
f) Határon túli információs társadalom programok támogatása

IV. Fejezet

Támogatások nyújtására vonatkozó különleges szabályok

1. Államháztartáson kívüli szervezet támogatási kérelme esetén, amennyiben a támogatás nyújtására – pályázati úton,
vagy pályázati rendszeren kívül – egyedi döntés alapján kerül sor, a Kötelezettségvállaló köteles – a közpénzekrõl nyúj-
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.), valamint a végrehajtásáról
szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítése érdekében – az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot a ké-
relmezõtõl beszerezni.

2. A támogatási kérelem befogadottnak minõsül, ha a kérelem és a hiánytalanul kitöltött nyilatkozat a kötelezettség-
vállaló rendelkezésére áll. A kérelem nem bírálható el, ha a kérelmezõ az összeférhetetlenségérõl/érintettségérõl nem
nyilatkozik.

3. Ha a kérelmezõ úgy nyilatkozik, hogy a támogatásra irányuló eljárásban érintett, a kérelem benyújtásával egyidejû-
leg ki kell töltenie a 2. sz. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a kérelem
benyújtása után, de a támogatási döntés elõtt következik be, a kérelmezõ köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni a
körülmény közzétételét. Ha a kérelmezõ a közzétételt határidõben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet,
támogatásra irányuló döntés nem hozható.

4. A kérelem befogadását, illetve a támogatási döntés meghozatalát követõen a kötelezettségvállalásra jogosult veze-
tõ, vagy az általa kijelölt munkatárs a 3. sz. melléklet szerinti adatlap II–IV. pontjainak kitöltésével köteles a KF kijelölt
kapcsolattartóját elektronikus úton tájékoztatni a támogatási kérelem, illetve a támogatási döntés adatairól.

5. A 4. pont szerinti adatszolgáltatást a kérelem befogadását követõ 2 munkanapon belül, míg a támogatási döntésre
vonatkozóan, annak meghozatalát követõ 5 munkanapon belül kell teljesíteni a KF kijelölt kapcsolattartója részére, aki a
kitöltött adatlapot haladéktalanul továbbítja a kozpenzpalyazat@kopdat.hu elektronikus címre.

6. A Knyt. 5. § (2) bekezdése szerinti, támogatást jóváhagyó döntés akkor tekinthetõ meghozottnak, ha a támogatási
szerzõdés aláírása teljeskörûen megtörténik.

7. Támogatásról szóló döntés akkor hozható, illetõleg a támogatási szerzõdés akkor köthetõ meg, ha a következõ do-
kumentumok, nyilatkozatok rendelkezésre állnak:

a) az igénylõ támogatásra vonatkozó írásbeli kérelme,
b) az igénylõ nyilvántartásba vételérõl, illetõleg bejegyzésérõl kiadott 30 napnál nem régebbi okirat hitelesített másolata,
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c) aláírási címpéldány,
d) a szükséges hatósági engedélyek (beruházások esetében),
e) a támogatandó program, feladat vonatkozásában az általános forgalmi adót, a megvalósításhoz igényelt támogatás és a

saját forrás, valamint az egyéb forrás (egyéb állami támogatás, egyéb külsõ forrás) összegét is tartalmazó költségvetés,
f) a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozat,
g) a pályázati rendszerben történõ támogatásnyújtás esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy

a Kincstár a mindenkor mûködtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Ál-
lami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetõséget biz-
tosítson.

8. a) Alapítványonként évente 100 millió forintot meghaladó támogatás esetén a támogatást a Kormánynak kell enge-
délyeznie.

b) Ha a támogatás kedvezményezettjének kijelöléséhez és a támogatás mértékének megállapításához nem kell a Kor-
mány jóváhagyását kérni, a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak nyújtandó támogatásról a Miniszterelnöki Hi-
vatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti irányítási jogkört gyakorló államtitkár, amennyiben a kötelezettség-
vállaló a miniszteri kabinet vezetõje, az általános államtitkár dönt.

c) A Kormány, illetõleg a kijelölt államtitkár döntését elõkészítõ iratot a kötelezettségvállalónak kell elõterjesztenie.

9. A támogatási szerzõdés megkötésére az elõirányzat szakmai felügyeletét ellátó állami vezetõ, kormánybiztos, vagy
a miniszteri kabinet vezetõje jogosult.

10. Támogatás jóváhagyása esetén a támogatási szerzõdés elõkészítését az igazgatási szakállamtitkárnál kell kezde-
ményezni az 5. sz. melléklet megküldésével, az azon feltüntetett eredeti dokumentumok hiánytalan csatolásával. Pályá-
zat esetén a kezdeményezéshez a teljes pályázati anyagot is csatolni kell. A mellékletek kedvezményezettõl történõ be-
kérésérõl a kezdeményezõ szervezeti egység intézkedik.

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

12. A pályázati rendszer keretében történõ felhasználás esetén az adott fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai felügye-
letét ellátó személy (kötelezettségvállaló) a pályázati kiírás megjelenését megelõzõen köteles a Kincstár részére papír
alapon megküldeni:

a) az adott elõirányzat célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási célú felhasználás
tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatát [Ámr. 8. a) számú melléklet],

b) a pályázati felhívás tervezetének teljes körû dokumentációját, továbbá
c) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos

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

13. A Kincstár a döntés elõkészítés folyamatában a pályázati konstrukció regisztrálása után lekérdezési lehetõséget
biztosít a pályázók Kincstári Monitoring Rendszerben (KMR) regisztrált adatairól.

14. A kötelezettségvállalónak a szerzõdés megkötésérõl, módosításáról, felbontásáról, megszûnésérõl az Ámr. 87. §
(7) bekezdésében szereplõ adatszolgáltatást kell teljesítenie a KMR részére .

15. A regisztrált adatok egyeztetése céljából a Kincstár évente június 30-ig adatot szolgáltat az KMR-ben feldolgo-
zott, az Ámr. 8. b) számú melléklete szerinti információkról a kötelezettségvállalónak. A kötelezettségvállalónak gon-
doskodnia kell a számára megküldött adatok július 31-ig történõ aktualizálásáról.

16. A kötelezettségvállalónak az adatszolgáltatások visszaigazolásáról, regisztrálásáról, illetve az adatok aktualizálá-
sáról írásban kell értesítenie a KF-et.

17. Az átutalások kezdeményezésérõl, az Ámr. 9. számú mellékletében meghatározott formában a KF értesíti a
KMR-t.

18. Amennyiben a támogatott általános forgalmi adó (áfa) levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás mértéke a tel-
jes program kiadásának az áfával és a saját résszel csökkentett összegéig terjedhet.
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19. Az egyedi döntéssel, vagy pályázati úton nyújtott támogatás esetében a szerzõdésnek, megállapodásnak a kedvez-
ményezett azonosító adatain túl tartalmaznia kell:

a) a támogatás konkrét célját,
b) a támogatás folyósításának feltételeit,
c) a szakmai, (mûszaki) teljesítés idõpontját, melyet tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás eseté-

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

d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának határidejét, a következõ év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben,
f) a támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási és beszámolási kötelezettséget és annak határidejét,
g) a támogatás folyósítása felfüggesztésének, illetve visszafizetésének eseteit,
h) a szerzõdésszegés eseteit és jogkövetkezményeit.

20. Az elõirányzatok terhére nyújtott egyedi vagy pályázati támogatások folyósítása elsõsorban teljesítményarányo-
san, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egység által ellenõrzött elszámolások alapján:

– egy összegben,
– elvégzett feladatokhoz kötõdõen részletekben történhet.

21. Támogatási elõleg egy összegben, vagy részletekben történõ folyósítására is sor kerülhet abban az esetben, ha a
teljesítményarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõvé. Támogatási elõleg részletekben
történõ folyósítása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele a már folyósított támogatással történõ elszá-
molás. A finanszírozás módját a szerzõdésben rögzíteni kell.

22. A kedvezményezett mûködéséhez nyújtott támogatások biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól eltérõ
folyósítást a kedvezményezett indokolt kérelemmel írásban kezdeményezheti. Az idõarányostól eltérõ felhasználás en-
gedélyezésére a kötelezettségvállaló jogosult.

23. A teljesítményarányos finanszírozás kivételével a kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, a szer-
zõdésben rögzítettek szerint kötelesek elszámolni.

24. A fejezethez, vagy más fejezethez tartozó költségvetési szervekhez átadott források terhére történõ finanszírozás-
kor, az elõirányzatot átadó szakmai szervezet elõírásainak betartása mellett, az intézmény belsõ szabályzatai szerint kell
eljárni.

25. Az összehangolás szabályait (Ámr. VIII. Fejezet) kell alkalmazni a „9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és

egyéb kapcsolódó feladatok támogatása” elnevezésû elõirányzat (a továbbiakban: azonos célú elõirányzatok) esetében.

26. A támogatási kérelmekkel, pályázatokkal és a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos, a Knyt.-bõl eredõ, valamint
a 7. pont szerinti elõzetes döntés esetében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter részére teljesí-
tendõ adatszolgáltatási kötelezettséget – a Kötelezettségvállaló adatszolgáltatása alapján – a KF teljesíti.

27. Állami tulajdonú (állami részesedéssel mûködõ) gazdálkodó szervezet közfeladat ellátásának támogatása eseté-
ben figyelembe kell venni az Áht. 100/K. §-ában foglalt rendelkezéseket is.

V. Fejezet

Elõirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályok

a) 9. cím, 2. alcím: Célelõirányzatok

9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
Az elõirányzat biztosít fedezetet a miniszterelnöki és miniszteri elismerésekre, így különösen:
– az életmentés közben tanúsított hõsies magatartás (Életmentõ Emlékérem),
– a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és mûvelõdés fellendítése terén szerzett kimagasló ér-

demek (Magyar Corvin-lánc),
– a közigazgatásban és annak érdekében végzett magas színvonalú köztisztviselõi szakmai munka, illetve az oktatói,

tudományos, kutatói, szerzõi jogi tevékenység elismerésére (pl. Magyary Zoltán Emlékérem), valamint a
– a diákolimpiákon helyezést elért tanulók ösztöndíjára és a felkészítõ tanárok jutalmazására,
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– a Márciusi Ifjak Díjjal összefüggõ kiadásokra,
– az Egyesült Európáért Díjjal kapcsolatos kiadásokra,

valamint a központi forrásokból nem finanszírozott feladatokra. A díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos – közvetlen feje-
zeti kifizetéssel nem teljesíthetõ – kiadások fedezete a MeH igazgatásához átcsoportosításra kerül.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszteri kabinet vezetõje, illetve a díjak, kitüntetések esetében az adományozó, illetõleg a döntéshozó
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Költségvetési Fõosztály vezetõje, vagy helyettese, illetve a díjak, kitüntetések esetében a Kormányzati Tisztség-

viselõi és Kitüntetési Fõosztály vezetõje

9/2/2 Feladatfinanszírozási elõirányzatok maradványának befizetése
Technikai elõirányzat, amelyen a feladatfinanszírozási elõirányzaton keletkezett maradványok központi költségvetési

részére történõ befizetések kerülnek kimutatásra.

9/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
Az elõirányzaton a 2007. évi maradványfelhasználás kerül kimutatásra, amely egy projektirányítással foglalkozó

szakértõi csoport felállításával kapcsolatos kiadások finanszírozását biztosítja.
Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Program Koordinációs Fõosztály vezetõje

9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
Az elõirányzat egyes közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök kimunkálására, hasznosí-

tási rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint egyedi elbí-
rálás alapján támogatást biztosít a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísér-
leti kutatási programokhoz.

A költségvetési támogatás elõsegíti a gyerekszegénységet enyhítõ kormányzati beavatkozások esetében monitoring
feladatokhoz módszertan kidolgozását, a rendelkezésre álló és hiányzó információk, szakértõi elemzések feltérképezé-
sét, a gyerekszegénység helyzetével foglalkozó, az Országgyûlés részére készített éves jelentések adatigényének kiala-
kítását, elkészítését.

Kötelezettségvállaló:
– az általános államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– az általános államtitkár

9/2/5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között stratégiai kutatások megvalósítása ér-

dekében létrejött Együttmûködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelõen, a MeH, illetve az MTA megállapodás
keretében határozza meg az adott évi támogatási forrásokból elvégzendõ fõ feladatokat, és rögzíti a stratégiai kutatások
célterületeit.

A címzett támogatás elõirányzat-átcsoportosítással átadásra kerül az MTA részére.
Kötelezettségvállaló:
– az általános államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– az általános államtitkár

9/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
Az elõirányzat biztosít fedezetet a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008.

(II. 19.) Korm. rendeletben foglalt, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kap-
csolatos igazgatási feladatok ellátásáért, valamint az audiovizuális politikáért viselt felelõsségét érintõ szabályozási te-
vékenységekre. Az elõirányzatból kerül továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszüle-
tett szabályozások hatásának nyomon követése, elemzése, és értékelése. Az audiovizuális politika területén a Nemzeti
Audiovizuális Stratégia megalkotása után, valamint a digitális átállásról szóló törvény elfogadást követõen megkezdõ-
dött tényleges átállási folyamat mellett a hagyományos értelemben vett médiaszabályozás kerül elõtérbe (média felügye-
let, piacra lépés szabályozása, finanszírozás, tartalomszabályozás, közszolgálat).

Kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3329



Szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár

9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
A program elsõdleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt ünnepekrõl.
A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos jelentõségû – kiemelt ünnepek, esemé-

nyek, évfordulók, világnapok méltó, szakemberek bevonásával történõ megszervezése és lebonyolítása, az ünnepségek
egyes elemeinek megtervezése.

Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi és szervezeti elemeirõl megfe-
lelõ szintû döntés – elõkészítése, tervek, tanulmányok elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények lebonyolítá-
sára és megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, felkészítése, díjazása, infrastrukturá-
lis háttér megteremtése, tárgyi feltételek biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez kapcsolódóan
gondoskodni kell a lakosság széleskörû és részletes tájékoztatásáról, ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításáról, ki-
adásáról, megemlékezések teljes körû megszervezésérõl, az ünnepségek lebonyolításáról, valamint a rendezvényekhez
kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.

A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerzõdésekben részletesen kell rendelkezni a biztonsági és egészségügyi
feladatokról, a megrendelõ és a vállalkozó jogairól és kötelezettségeirõl.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár

9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
A kormányzati kommunikáció alapvetõ célja a lakosság maradéktalan tájékoztatása, valamint az Új Magyarország

kormányprogram végrehajtásának bemutatása, a program megvalósításához szükséges kultúraváltás kommunikációja.
Egységes, koherens kommunikációt folytatni proaktív módon.

2009-ben folytatódnak az ország valamennyi állampolgárának életére hatást gyakorló reformok (egészségügy, okta-
tás, közigazgatás stb.). A Kormány kiemelten kezeli az adóreformmal, a gázár támogatással, a feketegazdaság elleni küz-
delemmel, az adómorállal és az adótudatossággal kapcsolatos feladatokat. A kormány fizetett hirdetések (reklámkampá-
nyok) lebonyolítása, rendezvények szervezése, illetve nyomtatott tájékoztató anyagok segítségével kívánja tájékoztatni
a lakosságot az intézkedésekrõl.

A fizetett kommunikáció mellett ez az elõirányzat tartalmazza az alapvetõen közvélemény-kutatások elvégzéséhez
szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást
jelentenek. A lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az elõirányzat forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ün-
nepekkel, egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár

9/2/9 Közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési feladatok
Az elõirányzaton az elõzõ évi maradvány felhasználása kerül kimutatásra, amely a MeH közigazgatás-fejlesztési és

közigazgatás-minõségpolitikai elõzõ évrõl áthúzódó feladatainak finanszírozására szolgál.
Kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár, vagy a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár

9/2/10 Állami vezetõkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
Az elõirányzaton az elõzõ évi maradvány felhasználása kerül kimutatásra.
Kötelezettségvállaló:
– az általános államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– az általános államtitkár

9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
Az elõirányzat a különbözõ nemzetközi szervezeteknek fizetendõ tagdíjak (pl.: International Council for Information

Technology in Goverment Administration) fedezetére szolgál.
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Kötelezettségvállaló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító államtitkár

9/2/12 Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és vezetõképzés támogatása
A továbbképzési rendszer mûködtetése elengedhetetlenül szükséges a kormány személyzetpolitikai feladatainak ellá-

tásához.
Az elõirányzat biztosítja a különbözõ képzéseket, melyek kormányzati döntések és a Nemzeti Fejlesztési Terv végre-

hajtásának részeként született szerzõdéses kötelezettségek formájában jelentkeznek. Ezek közül kiemelendõ a köztiszt-
viselõi továbbképzési program.

A célelõirányzatból kerül finanszírozásra a módszertani központ mûködésének személyi kiadásai, valamint a rendszer
egyéb mûködési költségei.

Kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár, vagy a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
A kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és mûködési feltételei (szervezetek teljesítménynövelése és mérése a

minisztériumokban, egyéni karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés; elszá-
moltathatóság; vezetõi készségfejlesztés, vezetõvé válás segítése; köztisztviselõk kiválasztási folyamatának megújítása;
gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-learning-fejlesztés, vezetõkép-
zés, változáskezelési programok, egyetemi kooperáció stb.) megteremtéséhez, az infrastrukturális háttér biztosításához,
a KÖZIGTAD-rendszer üzemeltetéséhez és szakmai irányításához, a közigazgatás-szervezési és minõségfejlesztési te-
vékenységet támogató módszertani útmutatók készítéséhez nyújt fedezetet az elõirányzat.

Kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár, vagy a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár

9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevõk támogatása
Az elõirányzat fedezetet nyújt az „Új rend és szabadság” program keretében megrendezésre kerülõ ismeretterjesztõ,

felvilágosító rendezvények, közbiztonsági oktató programok, továbbképzések, tanfolyamok, szakmai tanácskozások,
bemutatók szervezésére. Ezen belül 2009. évben kiemelten kezelt feladat az ismeretterjesztés, képzés, a lakosság felvilá-
gosítása, valamint a közbiztonságért és magánbiztonságért tevékenykedõ civil szervezetekkel, egyesületekkel való
együttmûködés, közös feladatvállalás, programszervezés, amely a civil szervezetek egyedi támogatásával valósul meg.

A programok kiemelt célközönsége a vidéki települések lakossága, ahol a rend védelméért felelõs hatóságok folyama-
tos jelenléte gazdaságosan és hatékonyan nem biztosítható a lakosság által igényelt mértékben. Ezért a közbiztonság
fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének javításához, életének és testi épségének, valamint javainak védelméhez
hatékony civil közremûködés szükséges.

Kötelezettségvállaló:
– az Új rend és szabadság program kormánybiztosa
Szakmai teljesítésigazoló:
– az Új rend és szabadság program kormánybiztosa

9/2/15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû történelmû évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, esemé-
nyek lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerûsítése

Az elõirányzat rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson a 2009. évben kiemelt jelentõségi évfordulókkal kapcsolatos
kiadások fedezetére.

A Kormány kiemelt témaként kezeli a köztársaság születésének 20. évfordulóját, valamint a rendszerváltás szimboli-
kus és formális történelmi eseményeire való emlékezést. E kiemelkedõ történelmi eseményen túl, az 1989-es esztendõ-
ben több, a rendszerváltás és a parlamentáris demokrácia kialakulása szempontjából alapvetõ fontosságú társadalmi és
politikai esemény történt, melyhez kapcsolódóan 2009. évben számos program, rendezvény, elõkészítése és lebonyolítá-
sa várható.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
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Szakmai teljesítésigazoló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár

9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése
Az elõirányzat terhére a Sanghajban megrendezésre kerülõ EXPO-n való magyar részvétel elõkészítését szolgáló –

évekre ütemezett – feladatokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozhatók.
A világkiállításon való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további fejlesztésére, újabb együttmûködési

irányok és formák kialakítására. A jelenléttõl a gazdasági kapcsolatok fejlõdése, a kereskedelmi forgalom növekedése
várható. A világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplõk közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, lehetõséget teremt a
világ elõtt kialakult Magyarország-kép formálására, erõsítésére, kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának javítására.
A Magyar Gazdasági Napok keretében pedig lehetõség teremthetõ a magyar cégeknek más országokból származó part-
nerekkel a gazdasági párbeszédre.

Kötelezettségvállaló:
– az általános államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– az általános államtitkár, vagy a miniszterelnöki megbízott

9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
Az elõirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintû közpolitikai és igazgatási

célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítõ tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez,
illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történõ maga-
sabb fokú alkalmazásához, valamint a kormánydöntések elõkészítése és végrehajtása ellenõrzését támogató monitoring-
rendszer létrehozásához és mûködtetéséhez.

Kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár

9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
Az elõirányzat rendeltetése a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által önállóan vagy más szer-

vezettel közösen alapított, saját vagy részben fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktató-nevelõ és tudományos in-
tézmények mûködésének, valamint fejlesztésének támogatása. Ezen intézmények alapításának elõsegítése, valamint or-
szágos és/vagy térségi, illetve körzeti tevékenységû kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének
támogatása is az elõirányzatból kerül finanszírozásra.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosztály vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
Az elõirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködõ, válságos helyzetbe jutott kisebbségi intézmények, szer-

vezetek, önkormányzatok mûködési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos
rendezvények, programok eseti támogatására szolgál.

A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995.(IX. 28.) ME rendelet alapján a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek
díjazására minden év december 18-án kerül sor. Az elõirányzat fedezetet nyújt a kiemelt munkát végzõ hazai nemzeti és
etnikai kisebbségek képviselõinek elismerésére.

Az elõirányzat tartalmazza a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi kormányközi vegyes bizottságok ülésein
elfogadott kormányzati kötelezettségvállalások finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal fel-
adatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a keret szolgál továbbá egyes kiemelt ki-
sebbségpolitikai projektek nem pályázati úton történõ támogatására is.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosztály vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése elõkészítésének támogatása
Az elõirányzaton kerül kimutatásra a korábban nyújtott támogatások elszámolása révén 2008-ban befolyt bevételek-

bõl keletkezett maradvány felhasználása.

3332 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



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

9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
A címzett támogatás a közalapítvány mûködését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerzõdés alapján

kerül átadásra.
A közalapítvány a 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozattal jött létre. Mûködésének célja a Magyar Köztársaság ki-

sebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete a nemzetközi emberi
jogi és kisebbségvédelmi fórumokon. A kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dol-
goz ki, és javaslatokat fogalmaz meg, továbbá végzi a Kormány mint alapító által a nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai
témakörökben meghatározott szakmai feladatokat.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár tikárságának vezetõje, vagy a Program Koordinációs Fõ-

osztály vezetõje

9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány
A címzett támogatás a közalapítvány mûködését szolgálja, melyek közül kiemelendõ a CERT-Hungary Központ, az

Országos Informatikai és Hírközlési Fõfelügyelet közös jelentési rendszerének, és az IRC (technológiatranszfer és inno-
váció-közvetítés) mûködtetése, valamint a TRANSFER-EAST-projektben való közremûködés, illetõleg az AiF elneve-
zésû kapcsolatközvetítés. A költségvetési támogatás támogatási szerzõdés alapján kerül átadásra.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára

9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
A címzett támogatás a közalapítvány mûködését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerzõdés alapján

kerül átadásra.
A közalapítvány mûködésének célja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megõrzése,

anyanyelvének ápolása.
Kötelezettségvállaló:
– az általános államtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár

9/3/8 Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása
Az elõzõ évi maradvány a pénzügyileg áthúzódott feladatok támogatására szolgál.
Kötelezettségvállaló:
– a miniszteri kabinet vezetõje
Szakmai teljesítésigazoló:
– KF vezetõje, vagy helyettese

9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása
A támogatás elsõsorban a közpolitikai kultúra terjesztésében szerepet vállaló civil szervezet(ek) támogatását szol-

gálja. Az elõirányzat célja olyan szervezetek mûködésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ
adni a magyar társadalmat, illetve a demokratikus berendezkedést érõ kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a civil
társadalom erõsítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, akár közösségi fejlesztõ munkát is vé-
gezhetnek.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár

9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása
Az elõzõ évi maradvány felhasználásának célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.
Kötelezettségvállaló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a miniszterelnök kabinetfõnökének helyetteseként tevékenykedõ szakállamtitkár
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c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
Az elõirányzatok felhasználásának részletes szabályait miniszteri rendelet határozza meg.

9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
A program célja a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erõsítése.
Az elõirányzat az alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a szomszédos államokban élõ magya-

rokról szóló 2001. évi LXII. törvény, valamint az õket érintõ más törvények és jogszabályok által meghatározott felada-
tok körében létrehozott intézmények és szervezetek által megvalósított programokhoz biztosít támogatást.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

A felülrõl nyitott elõirányzat a kedvezménytörvény végrehajtását biztosítja, évek óta változatlan nagyságrendû nor-
matív támogatás folyósításával. Az oktatási, nevelési támogatás célja nevelési-oktatási, tankönyv és taneszköz, illetve
hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás nyújtása a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. tör-
vény alapján nyújtott támogatások rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. A szomszédos államokban
élõ magyar nemzetiségû alap-, illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsõoktatásban részt vevõ hallgatók tá-
mogatása – határon túli közremûködõ szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történik. Ezen felül az elõirányzat
szolgál fedezetül a szórványoktatás hangsúlyosabb támogatására, kiemelten a csángó magyarok önazonosság-tudatának,
nyelvi, kulturális autonómiájának megõrzését elõsegítõ támogatások nyújtására.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az elõirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön való boldogulását célzó tevé-

kenységek megvalósításához, a külhoni magyarok kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt kultu-
rális programok támogatásához, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához.
Az elõirányzat teremti meg a határon túli szervezetekkel egyeztetve kialakított nemzeti jelentõségû intézményi kör, illet-
ve programok, fejlesztési célok kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti jelentõségû intézmények
körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, tervezhetõ mûködtetése, az állandó létbizonytalanság feloldá-
sa. Ezen felül az elõirányzat forrásul szolgál a határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezé-
sekhez is. Az elõirányzatból kerül biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendeleten
alapuló Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetés költségeinek fedezete.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9/4/4 A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények erõsítése
Az elõirányzat fedezetet nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ szerb, vala-

mint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, tudományos,
hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttmûködési, magyar–magyar együttmûködési, illetve kegye-
leti okokból utaznak Magyarországra. Az elõirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a határon túli magyarsággal tör-
ténõ együttmûködést szolgáló intézmények megerõsítését szolgáló programok.

Kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
Szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályának vezetõje, vagy helyettes vezetõje

9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása

9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása
Az elõirányzat a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam – Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Köz-

ponti Rendszereinek (KR); az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülõ minõsített információkat továb-
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bító hálózat mûködtetését, illetve az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódást, valamint a Kor-
mányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Köz-
pont, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a központi azonosító, hitelesítõ rendszer mûködtetését
biztosítja.

Ehhez szorosan illeszkedve ellátandó a különbözõ rendszerek mûködésének üzembiztonságát szinten tartó eszközbe-
ruházások, a használatban lévõ hardver és szoftver elemek frissítése, illetve cseréje, valamint megvalósítandó az üzemel-
tetés során elõálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek idõnkénti megújítása és a rendszeresen elvégzendõ, minõ-
ségbiztosítási és auditálási feladatok is.

Az elõirányzat biztosítja az e-Europe 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) elektronikus szolgáltatása meg-
valósításának támogatását, például a kapcsolódó szabályzások elõkészítésével, valamint az új irányok megvalósítható-
ságát célzó informatikai stratégiai kutatással, illetve koordinációs, szakértõi és monitoringtevékenységgel. A koordiná-
ciós, képviseleti tevékenység kiterjed további informatikai feladatokra is, így például a NEB információtechnológiai al-
bizottság mûködtetésére, különbözõ nemzetközi együttmûködésekben való részvételre stb.

Az elõirányzat felhasználása kiterjed a védelemszervezési és légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeire is,
melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek mûködtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, és a
rendszer karbantartási feladatainak, valamint a védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program
finanszírozása tartozik. A védelmi jellegû feladatok ellátása terén kiemelkedõ jelentõséggel bíró minisztériumok, köz-
ponti államigazgatási szervek, rendvédelmi szervek számára a védelmi felkészítésüket segítõ informatikai eszközök be-
szerzését, a már meglevõ informatikai rendszerük korszerûsítését, egységesítését, valamint az egyes bevetésirányítási
rendszerének fejlesztésének teljesebbé tételét szolgálja az elõirányzat, ezáltal biztosítva a hírközlési és informatikai
szolgáltatások folyamatosságát mind a jelen idejû, mind a rendkívüli viszonyok között. Az elõirányzat biztosítja a nem-
zeti rejtjelezõ eszközökkel kapcsolatos fejlesztés üzemeltetésének fedezetét is.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
Az elõirányzat kiemelten biztosítja az e-Magyarország Program (az ún. e-Magyarország-pontok – közösségi internet

elérési pontok mûködtetése), a NETreKész Program (az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti
társadalmi nyitottság célcsoportonkénti növelésén keresztül az internetellátottság és -használat bõvítése), és a Digitális
Írástudás Akcióprogram (a jelenleg digitálisan írástudatlan népesség digitális íráskészségének fejlesztése) lebonyolítá-
sához szükséges fedezetet.

Az elõirányzatból kerül finanszírozásra az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által elõ-
írt egyes feladatok ellátása, így a központi tárhely szolgáltatás kialakítása, a bírósági ítéletek nyilvánossága feltételeinek
kidolgozása, valamint az ezt lehetõvé tevõ alrendszer kialakítása. A korábban már megkezdett tartalomfejlesztési prog-
ramok, így különösen a magyar digitális tudástárak – Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) – fenntartásának támogatása is az elõirányzat terhére történik. A létrejövõ, továbbfejlesztett rendszerek a
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. üzemeltetésében mûködnek.

Az elõirányzat biztosítja – az elektronikus információszabadság fejlesztéséhez kapcsolódóan – a B2C elektronikus
kereskedelem fejlesztését szolgáló és az elektronikus közbeszerzéshez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátását, a
kormányzati közremûködést a piaci önszabályozásban, valamint a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások és kor-
mányzat közötti elektronikus tranzakciók fejlesztését. Továbbá biztosítja a digitális-kulturális tartalmak fejlesztését és a
digitális tartalom akcióprogram kidolgozását, valamint az országos statisztikai adatgyûjtéshez (OSAP) kapcsolódó
egyes feladatok finanszírozását.

Az elõirányzat további célja az infokommunikációs társadalom vezetõi információs rendszerének mûködtetése és az
ágazati monitoringrendszer továbbfejlesztése, valamint a határon túli magyarság információs társadalomba való bekap-
csolódásának elõsegítése.

Az elõirányzat fedezetet nyújt a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5-6. §-a és a szakképzési feladatokat
meghatározó egyéb jogszabályok alapján – figyelembe véve, hogy az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) foglalt infor-
matikai, hírközlési, közlekedési és postai szakképesítések köre több szakképesítéssel bõvült – elsõsorban az iskolarend-
szerû és az iskolarendszeren kívüli OKJ képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásá-
hoz is.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
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Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
Az elõirányzatból kerül finanszírozásra egyrészrõl az Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszerei-

nek (KR) szinten tartó fejlesztése, így például az Ügyfélkapu, a KÜK és az IBK-KGyHSz-BHSz továbbfejlesztése, funk-
ció és felhasználói kör bõvítése.

Másrészrõl ezen elõirányzaton új fõ feladatként jelentkezik az állampolgárok számára (KEKKH-val együttmûködés-
ben) nyújtandó elektronikus közszolgáltatások bõvülését célzó, illetve az államigazgatás hatékonyságának és üzembiz-
tonságának szükségszerû növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, távközlési és nyilvántartási rendszerek
koordinált fejlesztési, korszerûsítési feladatainak megvalósítása, kiemelten a Nemzeti Digitális Közmû.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/7 Felsõ- és közoktatási szoftver- és licencdíj
A program keretében – az elõirányzat terhére – a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a felsõoktatás oktatói és

hallgatói juthatnak hozzá jogtiszta módon beszerzett szoftvertermékekhez.
Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
Az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási, illetve készülékbérleti

szerzõdések keretében válik lehetõvé a készenléti szervek közötti hatékonyabb kommunikáció és együttmûködés. Ennek
további feltétele az Egységes Európai Segélyhívó Rendszer kialakítása (ESR). A „112” hívásfogadó, illetve a hozzá kap-
csolódó mûveletirányítást támogató rendszer teremti meg azt az egységes háttértámogatást, amelyen keresztül az állam-
polgár hatékonyan és gyorsan érheti el a készenléti szervek szolgáltatásait, javítva az együttmûködést és csökkentve a re-
akcióidõt. Az elõirányzatnak kell fedezetet biztosítania az érintett szervek által igénybe vett szolgáltatások díjára.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/12 A millenáris programokkal összefüggõ feladatok
Az elõirányzat kormányprogramban is megfogalmazott célja, hogy 2010-re a Jövõ Háza bekapcsolódjon a nemzetkö-

zi tudományos technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy mindenki számára megismerhetõ legyen
a modernizáció állandóan megújuló eszköztára. A Jövõ Háza többek között az innováció és K+F bemutatóterme, a hazai
digitálistartalom-gyártás, és a digitális átállás szellemi központja, valamint kortárs és egyéb progresszív kulturális prog-
ramok, illetve fúziós mûfajok kreatív találkozási pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb idõszakos rendezvénynek
is otthont adó komplexum.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/5/13 Közháló program
Az elõirányzat egy országos lefedettségû nagy sebességû infokommunikációs hálózat „Közháló” létrehozásához és

mûködtetéséhez biztosít fedezetet, amelynek révén minden település közintézményei számára elérhetõvé válik a
hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat, illetve „alhálói” 7200 ponton biztosítanak
internetszolgáltatást különbözõ közintézmények számára, mellyel a hazai és nemzetközi vérkeringésbe való hatéko-
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nyabb bekapcsolódás, a kistérségek, illetve kistelepülések esélyegyenlõségének megteremtése és az Európai Unió szé-
lessávú hozzáférést fejlesztõ célkitûzései valósulnak meg.

Az informatikai közháló fontos feladata továbbá az e-Magyarország Program keretében létesülõ e-Magyarország-
pontok megvalósításának támogatása. A program e része – a kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel – lehetõ-
vé teszi az internetszolgáltatás összekapcsolását más közellátási feladatokkal, pl.: ügyfélkapu, postai szolgáltatások stb.
ezzel a kistelepüléseken élõk is megfizethetõ áron, lakóhelyük közelében juthatnak hozzá az internet használathoz.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív programok keretében megvalósuló projektek
A programok a MeH és a közremûködõ szervezet között létrejött támogatási szerzõdésben meghatározott feladatok

megvalósítását szolgálják. A megvalósítást teljes egészében az EU integrációs fejezetben tervezett EU-s forrás bizto-
sítja, amely év közben pénzeszközátvétellel kerül a fejezethez.

9/6/4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP-2007/2.2.1
Kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Köz-

igazgatási Képzési Központ fõigazgatója önállóan, vagy együttesen
Szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Köz-

igazgatási Képzési Központ fõigazgatója

9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/1.2.2
Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

9/6/6 Humánerõforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5
Kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Köz-

igazgatási Képzési Központ fõigazgatója önállóan, vagy együttesen
Szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Köz-

igazgatási Képzési Központ fõigazgatója

9/6/7 E-közigazgatási Tudásportál ÁROP-2007/1.2.3
Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

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

9/7/1 Fejezeti általános tartalék
Az elõirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az elõre nem tervezhetõ, a fejezet-

nél és intézményeinél év közben jelentkezõ többletfeladatok, illetõleg a kormányzati szempontból fontos feladatok vég-
rehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.

Kötelezettségvállaló:
– a miniszteri kabinet vezetõje
Szakmai teljesítésigazoló:
– KF vezetõje, vagy helyettese

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3337



g) 13. cím: K-600-as hírrendszer mûködtetésére
A K-600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerûsítési

feladatainak ellátását, illetve az ehhez szükséges anyagi fedezetet biztosítja az elõirányzat, 1995 óta a mindenkor hatá-
lyos, vonatkozó kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minõsített idõszaki kormányzati vezetési
feladatoknak megfelelõen.

Kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára
Szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelõs kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigaz-

gatásért felelõs szakállamtitkár

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

1. A fejezeti kezelésû elõirányzatok szabályszerû felhasználását és az utasításban foglaltak betartását a folyamatba
épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés biztosítja.

2. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az Áht., valamint az Ámr. szerint kell eljárni, és be kell tartani a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályokat. Az utasítás rendelkezéseit a Miniszterelnöki Hi-
vatal egyes polgári jogi szerzõdéseirõl és a nemzeti értékhatárokat meg nem haladó értékû közbeszerzési eljárások rend-
jérõl szóló, valamint a nemzeti értékhatárokat elérõ, vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárások lebonyolításáról
szóló MeHVM utasításokkal összhangban kell alkalmazni.

3. Ez az utasítás az aláírást követõ 3. napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló 2/2008. MeHVM utasítás.

2009. március 23.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

3338 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



1. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasításhoz

NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

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

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

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján �

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

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

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

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

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

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

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

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

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

aláírás/cégszerû aláírás
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2. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasításhoz

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

szerinti érintettségérõl

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

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

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

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

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

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

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-
lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-
szülõ, testvér
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d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulaj-
donában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,

székhelye beírandó):

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

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

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

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

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-
szülõ, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet te-
kintetében az érintettség fennáll, mert

– vezetõ tisztségviselõje
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

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

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

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

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-
lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-
szülõ, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

aláírás/cégszerû aláírás
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3. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasításhoz

A D A T L A P
a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezõk) adatainak megküldéséhez,

közzétételéhez
(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény szerint – a pályázat befogadásától
számított öt munkanapon belül köteles elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@kopdat.hu címre megküldeni

Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem:

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

1. A befogadó szerv neve1:
2. A befogadó szerv székhelye: Ország: Irányítószám:

Település:
Közterület neve, típusa, házszám:

3. A befogadó szerv képviselõjének neve:
4. A befogadó szerv képviselõjének elérhetõségei Telefonszám: E-mail cím:

II. A pályázatkiíró és a pályázati felhívás adatai2

1. A pályázatkiíró szerv neve1:
2. A pályázatkiíró szerv székhelye: Ország: Irányítószám:

Település:
Közterület neve, típusa, házszám:

3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):
4. A pályázati felhívás azonosítója:
5. A pályázati felhívás közzétételének idõpontja3

6. A pályázatok benyújtásának határideje3

III. A döntéshozó(k)4

Név, beosztás
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IV. Pályázatok és pályázók adatai

Sor-
szám

Pályázat
vagy egyéni
támogatási

kérelem
egyedi

azonosítója5

Pályázat
státusa6

Pályázat
tárgya
(címe)

Pályázó7

Igényelt összeg
(E Ft)8

Érintettség
a Knytv.

8. § (1) bek.
alapján

(igen/nem)

Pályázat-
elbírálás
dátuma4

Pályázatból
kizárás
dátuma

Nyertes pályázat adatai9

Elszámolás
közzé-

tételének
határidejeneve1

címe (lakcím vagy székhely) Születési adatok
(természetes személy)

nyilvántartása
(gazdasági társaság vagy

egyéb szervezet)

Elnyert
támogatás összege

(E Ft)8

ország irányító-
szám

település
neve

közterület
neve, típusa,

házszám

helye
(település-

név)
ideje4

nyilvántar-
tásba vételi

okirat
száma

nyilvántar-
tásba vevõ
szerv neve

nettó bruttó nettó bruttó

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

1 A hivatalos (alapító, illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplõ) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv neve (I/1.), a pályázatkiíró szerv neve (II/1.), a pályázó szervezet neve (IV/4.) rubrikákban.
2 A II. táblázat rubrikáit egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.
3 A pályázati felhívás közzététele idõpontjának (II/5.), a pályázatok benyújtása határidejének (II/6.), a pályázó születési idejének (IV/10.), az elbírálás dátumának (IV/16.), a kizárás dátumának (IV/17.) adatformátu-
ma: 0000.00.00. Amennyiben a benyújtás, illetve a döntés folyamatosan történik, a végsõ idõpontot kell beírni.
4 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla rubrikájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszõvel kell elválasztani.
5 A pályázat azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett egyedi azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.
6 A IV/2. oszlop rubrikájában a pályázat állapotát, státuszát kell feltüntetni. A lehetséges státuszok: Befogadott, Nyert, Nem nyert, Kizárt, Elszámolt.
7 A pályázóval kapcsolatos IV/4–8. oszlopok rubrikáit természetes személy és szervezet, a 9–10. oszlopokét csak természetes személy, a 11–12. oszlopokét pedig csak szervezet esetében kell kitölteni.
8 Az igényelt, illetve elnyert támogatás nettó vagy bruttó összegét kell beírni a IV/13–14., valamint a 18–19. oszlopok rubrikáiba.
9 A IV/18–20. oszlopok rubrikáit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni
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4. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott (név):

mint a (szervezet neve):

székhelye:

nyilvántartásba vételt elrendelõ bíróság:

nyilvántartásba vételi végzés száma:

Adószám: TB-törzsszám:

Számlavezetõ bank neve:

Bankszámlaszám

képviselõje büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

– szervezetünknek nincsen adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása, egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás
folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóható-
ságtól és a vámhatóságtól;

– szervezetünk
a) nem áll felszámolási eljárás alatt, csõd és végrehajtási eljárás nincs ellene folyamatban;
b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, illetõleg a 15. §

(11) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet adatait rendelke-
zésre bocsátjuk,

hozzájárulok, hogy

– az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (13) és (15) bekezdésében felsorolt szervek az
ott meghatározott eljárásban felhasználják;

– a támogatás közérdekû adatait (név, támogatás célja, támogatási összeg, megvalósulási hely) – szerzõdésben foglal-
tak szerinti – a MeH közzétegye.

Szervezetünk

– az általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult/nem jogosult*
– él/nem él az adólevonási jogával*.

Kelt: 200………………………………………

…………………………………………………

3344 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



5. számú melléklet a 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasításhoz

Kezdeményezés támogatási szerzõdés elkészítéséhez

Az igénylõ szervezeti egység tölti ki!

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

1. Kedvezményezett adatai:

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bíróság és nyilvántartási száma:

Vállalkozói igazolvány száma:

TB-törzsszáma:

Képviselõ neve:

Képviselõi tisztsége:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó elérhetõsége: Telefon:
Fax:
Email:

Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve:

Bankszámlaszáma:

2. Támogatásra vonatkozó adatok:

Támogatás tárgya:

Támogatás összege (nettó és bruttó)

Támogatás felhasználásának idõtartama:

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

A támogatás ütemezése:
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3. A támogatási szerzõdés elõkészítését kezdeményezõ irathoz az alábbi dokumentumokat csatolom:

– Kedvezményezett eredeti támogatási kérelme
– Kedvezményezett nyilatkozata a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva vagy APEH, VPOP

és illetékes önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi hatósági igazolás
– Költségvetési terv a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva (kivéve a költségvetési törvényben

megjelölt támogatások esetén)
– Alapítvány, közalapítvány esetén: alapító okirat másolata
– Gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolata
– Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány közjegyzõ által hitelesített másolata
– Alapítvány, egyesület: bírósági bejegyzõ végzés kivonata eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolata
– 1 évnél nem régebbi aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolata

A támogatási kérelem befogadásáról a szükséges
adatokat a Költségvetési Fõosztály rendelkezésére
bocsátottam és jelen irattal kezdeményezem a támogatási
szerzõdés elõkészítését és annak megkötését.

Budapest, 200… ………………………

Kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ aláírása:

Szerzõdéskötésre irányuló kezdeményezést
engedélyezem / nem engedélyezem.

Budapest, 200… ………………………

Az engedélyezésre kijelölt államtitkár aláírása:

Az igazgatási szakállamtitkár tölti ki!

Szerzõdés elõkészítésével egyetértek/nem értek egyet. Budapest, 200… ………………………

Aláírás:

…………………………………………………

A Költségvetési Fõosztály vezetõje tölti ki!

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

Budapest, 200… ………………………

Aláírás:

…………………………………………………

A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!

Nyilvántartásban elõjegyezve.

Budapest, 200… ………………………

Ügyiratszám:

Aláírás:
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A honvédelmi miniszter utasításai

A honvédelmi miniszter
20/2009. (III. 27.) HM

utasítása
a ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeinek

megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján, a Hvt. 97. §-a (1) bekezdésé-
nek n) és o) pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása érde-
kében – figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 127. §-ára, valamint a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
79. § (1) bekezdésére – a ruházati illetménynorma
2009. évi összegeinek megállapításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvet-
len és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tarto-
zó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire és e szervezetek hivatásos és szerzõdéses
katonái, illetve közalkalmazotti állományára terjed ki.

(2) Az utasításban foglaltakat alkalmazni kell a katonai
ügyészségek érintett állományára.

(3) A köztisztviselõi állomány ruházatiköltség-térítésé-
rõl – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49/G. §-ának megfelelõen – a HM kabinetfõnök
intézkedik.

2. §

A ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeit az utasí-
tás melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A 2009. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben 101 000 Ft (tábornokok részére 114 000 Ft) ke-
retösszeget kell elõre nyomtatni, és a kiállításra jogosult
által hitelesíttetni.

(2) A fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztású
szerzõdéses állomány részére, a szerzõdéses év forduló-
napján kiadásra kerülõ 2009. évi szerzõdéses utánpótlási
ruházati utalványfüzetben, a 2009. évre vonatkozóan
126 000 Ft utánpótlási illetményt kell bejegyezni, és a kiál-
lításra jogosult által hitelesíttetni.

4. §

(1) A 2009. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben elõrenyomtatott és a 3. § (1) bekezdése szerint hi-
telesített 101 000 Ft (tábornokok részére 114 000 Ft) keret-
összegen felül, utalványszelvény kitöltése nélkül,

a) a hivatásos tábornok részére 30 000 Ft-ot,
b) a hivatásos fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes ré-

szére 25 000 Ft-ot
készpénzben kell kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést a személyügyi és
a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõrzött jegyzék
alapján kell teljesíteni, és – a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok kivételével – a hivatásos utánpótlási ruházati
utalványfüzet „Feljegyzések” részében „Keretösszegen
felül 25 000 Ft (tábornok részére 30 000 Ft) készpénz-
ben kifizetve.” megjegyzést kell bejegyezni, és a kiállítás-
ra jogosult által hitelesíttetni.

(3) A fõtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi beosztású
szerzõdéses állomány részére – a 3. § (2) bekezdése szerint
hitelesített 2009. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével 25 000 Ft-ot kell kifizetni.

(4) A 2008. évre elõrehozott, – 110 000 Ft-tal (tábornok
esetében 129 400 Ft-tal) érvényesített – 2009. évi utánpót-
lási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses után-
pótlási ruházati utalványfüzet keretösszegét 16 000 Ft-tal
(a tábornokit 14 600 Ft-tal) kell megnövelni és a kiállí-
tásra jogosult által hitelesíttetni, valamint a 2009. évi után-
pótlási illetmény terhére 25 000 Ft-ot (tábornok részére
30 000 Ft) kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(5) Amennyiben az elõrehozott utánpótlási ruházati utal-
ványfüzettel ellátott igényjogosult – az elõzõekben részlete-
zett keretemelés ellenére – nem rendelkezik a (4) bekezdés
szerinti 25 000 Ft (tábornok részére 30 000 Ft) kifizetés-
hez szükséges fedezettel, számára csak a keretmaradvány
összege fizethetõ ki.

(6) A (3)–(5) bekezdések szerinti kifizetést a személy-
ügyi és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõrzött
jegyzék alapján kell teljesíteni.

(7) Az (1) és a (3)–(5) bekezdések szerint kifizetett
pénzösszeg magában foglalja a testtel érintkezõ fehérne-
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mû (trikó, alsónadrág, pizsama) és tusolópapucs vásárlá-
sára, illetve a sportruházat pótlására, a ruházat tisztíttatásá-
ra, valamint a Katonai Ruházati Ellátó Pontokon (KREP)
100 Ft alatti anyagátvételekre fordítható összegeket.

5. §

(1) Az utánpótlási illetménybõl polgári ruházat beszer-
zésére – az utasítás mellékletének „Megjegyzés” oszlopá-
ban készpénz kifizetését megengedõ eseteken felül – csak
azok részére fizethetõ ki készpénz, akik a szolgálatukat
kötelezõen és tartósan polgári ruházatban teljesítik.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai, tá-
mogatási, együttmûködési, biztonságvédelmi és kapcso-
lattartási feladataiban részt vevõ hivatásos állomány diffe-
renciált kiegészítõ illetménye a ruházati utánpótlási illet-
mény 60%-áig terjedhet. A ruházati utánpótlási és kiegé-
szítõ illetmény kifizetését, valamint a kiegészítõ illet-
ménynorma differenciált megállapítását, kifizetését, nyil-
vántartási és elszámolási rendjét a szolgálatok fõigazgatói
külön szabályozzák.

(3) A katonai ügyészségek részére történõ kifizetés mér-
tékét a katonai fõügyész önállóan szabályozza.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti kifizetés csak azon
személyek részére lehetséges, akik a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet melléklete 45-48. pontja szerinti
alapöltözetekkel rendelkeznek. Az elrendelt öltözetek
meglétét a szervezetek vezetõi kötelesek ellenõrizni.

(5) Az (1)–(3) bekezdések szerinti kifizetés csak a sze-
mélyügyi és a ruházati szolgálat által szakmailag ellenõr-
zött jegyzék alapján – a katonai nemzetbiztonsági szolgá-
latok kivételével – utalványszelvény kitöltésével teljesít-
hetõ.

6. §

Az ellátó katonai szervezet parancsnokának a 2009. évi
utalványfüzet kiadását igazoló 2008. évi utalvány új ruhá-
zati utalványfüzetre szelvényekkel (záró szelvényekkel)
és a kifizetéseket tartalmazó ruházati utalványfüzetbõl ki-
emelt ruházatianyag-átvételi utalványszelvényekkel a tá-

bornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztást

betöltõ hivatásos és szerzõdéses állomány ruházati illet-

ménygazdálkodásának egyes szabályairól szóló 14/2009.
(HK 5.) HM VTISZÁT intézkedés 24. pontja alapján kell
elszámolnia.

7. §

A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségtéríté-
sérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás 2. § (3) bekezdé-
se, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 79. § (1) bekezdés elõírásainak meg-
felelõen a honvédségi közalkalmazottak 2009. évi ruháza-
tiköltség-térítésének keretösszegét 50 000 Ft-ban állapí-
tom meg.

8. §

(1) A 3. §, valamint a 4. § (1) és (3)–(5) bekezdések sze-
rinti juttatások nem illetményesek az 1 évet meghaladó il-
letmény nélküli szabadság idõtartamára, valamint a Hjt.
263. § szerint a szolgálati idõ számítása szempontjából fi-
gyelembe nem vehetõ 1 évet meghaladó idõtartamra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek elõtti, il-
letve leteltét követõ idõszakra a 3. §, valamint a 4. § (1) és
(3)–(5) bekezdések szerinti juttatásokat idõarányosan kell
számolni, illetve kifizetni.

9. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba, rendel-
kezéseit azonban 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a ruházati
illetménynorma 2008. évi összegeinek megállapításáról
szóló 28/2008. (HK 7.) HM utasítás hatályát veszti.

2009. március 17.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 20/2009. (III. 27.) HM utasításhoz

Ruházatiilletmény-norma
2009. évre

Megjegyzés: a ruházati illetmények tervezésekor és a költségvetési elõirányzatok lehívásakor az 54813, az 54814, az 543112, az 543111 és az 5521991 tervezési
tételeken +20% áfával kell számolni.

Hivatásos és fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettes beosztású szerzõdéses állomány ruházati illetménye

Jogosult állomány Jogcímkód

Illetmény összege (Ft)

Férfi Nõ

Ft

Tábornok
Fõtiszti állományból alapfelszerelés kiegészítése 21 101 125 000 110 000

Polgári életbõl 21 102 450 000 400 000

Hivatásos és szerzõdéses állomány alapfelszerelési illetménye
Fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszt-

helyettes
ZMNE fõiskolai kari állományából 21 111 430 000 385 000

Tiszthelyettesi iskola állományából 21 112 430 000 385 000

Más fegyveres testülettõl 21 113 430 000 385 000

Polgári életbõl 21 114 430 000 385 000

Hivatásos a próbaidõszak idõtartamára 21 115 240 000 230 000

Fõtiszt, tiszt, zászlós Tiszthelyettesi állományból alapfelszerelés kiegészítése 21 160 75 000 50 000

Hivatásos és szerzõdéses állomány utánpótlási illetménye 1 évre
Tábornok 21 201 144 000

Fõtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes 21 202 126 000

Megjegyzések:

1. Készpénzben kifizethetõ illetmény, utalványszelvény kitöltésével:
a) az alapfelszerelési illetménybõl katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésére egy alkalommal: 17 000 Ft
b) az utánpótlási illetménybõl polgári ruha beszerzésére:
ba) hivatásos és fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztású katonanõknek nõi fehérnemû beszerzésére egy alkalommal: 15 000 Ft
bb) Honvéd Együttes Budapest, valamint a Magyar Köztársaság Elnökének Katonai Irodája igényjogosultak részére: 101 000 Ft
bc) HM Tábori Lelkész Szolgálat jogosultak részére: 50 000 Ft

2. A hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi utánpótlási ruházati illetmény 1 havi átlaga: 10 500 Ft

3. A tábornoki utánpótlási ruházati illetmény 1 havi átlaga: 12 000 Ft

4. A honvédelem érdekében munkát végzõ nyugállományú katona 2009-re tervezhetõ ruházati illetménye: 10 000 Ft
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Ellátottak ruházati kiadása
Tervezési tétel: 54813

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (Ft)

Alap-
felszerelés

Utánpótlás

1 évre 1 napra

ZMNE fõiskolai kari állományából (1) 21 400 330 000 230 000 630,14 (1) Testtel érintkezõ
fehérnemû és tusolópapucs
vásárlására készpénzben
kifizethetõ:
Alapfelszerelési
illetménybõl:
ffi: 10 000 Ft, nõ: 12 000 Ft
Utánpótlási illetménybõl:
ffi: 6000 Ft, nõ: 8000 Ft

(2) Csak a kiképzõközpont
számolhatja fel.

(3) A 132/2008. (HK
1/2009.) HM VTISZÁT int.
alapján.

(4) Csak a ténylegesen
letöltött idõre illetményes.

Katonai tiszthelyettes iskolai hallgató (1) 21 410 330 000 230 000 630,14

Legénységi beosztásban
lévõ szerzõdéses állo-
mány

Próbaidõre (2) 21 420 160 000 – 342,46

Próbaidõt követõen 21 421 50 000 165 000 452,05

Szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes próbaidõre 21 430 168 000 – –

A katonai szervezet kész-
letébõl 90 M hadi (gya-
korló) ruha cseréjére
jogosult hivatásos és szer-
zõdéses állomány

Általános és harckocsizó 21 450 – 19 000 –

Ejtõernyõs 21 451 – 20 800 –

Repülõgép-szerelõ 21 452 – 21 000 –

Repülõhajózó 21 453 – 19 000 –

Magassági öltözetet viselõ 21 454 – 19 000 –

Hadihajós 21 455 – 20 800 –

Díszruházatra kiegészítõ
illetmény

Díszelgõ állomány
Ht. és szerz. ti., tts. állomány 21 460 200 000 80 000 219,18

Legs. beo. szerz. állomány 21 461 190 000 75 000 205,48

Zenész állomány
Férfi (3) 21 470 93 600 93 600 –

Nõ (3) 21 471 83 000 83 000 –

Önkéntes tartalékos állo-
mány

14 napnál hosszabb idejû
kiképzésre behívott (4)

21 490 – – 452,05

14 napnál rövidebb idejû 21 491 – – 342,46
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Ruházati kiegészítõ és felszerelési anyagok
Tervezési tétel: 54814

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (Ft)

Alapfelszerelés
Utánpótlás

1 évre 1 napra

Õr (fûtetlen õrhelyenként) 21 620 27 525 9 150 25,07

(1) Utánpótlás csak az
igénybevétel napjaira
számítható fel.

(2) Legénységi beosztásban
lévõ szerzõdéses és
laktanyai elhelyezése esetén
felszámítható.

(3) Az MH 1. HTHZ hajóin
lévõ fekhelyekre is
illetményes.

Motorkerékpár 21 630 15 200 5 000 13,70

Fekhelyek

Gyengélkedõszobai ágy 21 640 8 410 4 605 12,62

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely 21 641 1 400 1 400 3,84

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati fek-
hely

(3) 21 642 13 600 8 085 22,15

Polgári õr fekhelye 21 643 8 410 4 605 12,62

Nõtlentiszti-, átvonuló-, nõvér- stb. szállás,
illetve KORK fekhelyei után

(1)
(2)

21 644 13 600 8 085 22,15

Szolgálati kutya
felszerelése

Õrkutya, robbanóanyag-keresõ kutya 21 660 24 000 3 600 9,86

Kiképzési csoportonként (4 vagy több kutya
után)

21 661 14 400 4 800 13,15

Felderítõ 21 671 3 600 1 800 4,93

Rendész 21 672 16 575 11 200 30,68

Rendész kiegészítõ felszerelése 21 673 63 150 21 215 58,12

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenõr 21 674 27 250 12 000 32,88

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenõr kiegészítõ felszerelése 21 675 13 150 5 075 13,90

Hajófedélzeten szolgálatot teljesítõ 21 676 5 125 2 560 7,01

Vasútállomás katonai parancsnoka 21 677 12 000 3 600 9,86

Szállítmánykísérõ 21 678 12 000 3 600 9,86
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Kiképzési irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Tábornok 11 100 5 000 13,70

Hivatásos és szerzõdéses fõtiszt, tiszt 11 110 4 000 10,96
(1) A tanév kezdetekor készpénzben
kifizethetõ. Nem honvédségi
ösztöndíjasnak, levelezõ és
tanszervásárlási kedvezményben
részesülõ polgári felsõfokú
tanintézetben tanuló hallgatónak nem
illetményes. Kizárólag a képzést
végzõ tanintézet számíthatja fel.

(2) Tanfolyamonként a kiképzõ
katonai szervezetnél számítható fel.

Nemzetvédelmi Egyetem hallgatója (1) 11 111 2 500 6,85

Fõtiszt, tiszt, továbbképzõ iskolai hallgató (1) 11 112 2 500 6,85

ZMNE fõiskolai kari állományából (1) 11 113 2 500 6,85

Hivatásos és szerzõdéses zászlós, tiszthelyettes 11 120 3 000 8,22

Katonai tiszthelyettesi iskolai hallgató 11 121 2 000 5,48

Legénységi beosztású szerzõdéses 11 130 1 000 2,74

Önkéntes tartalékos tiszti, tiszthelyettes-hallgató 11 132 – 5,48

Szaktanfolyamon lévõ szerzõdéses legénységi beosztású
állomány után kiegészítés

(2) 11 133 500 –

Kiképzésre behívott önkéntes tartalékos állomány 11 141 – 5

Mûszaki rajzoló (állománytáblás) 11 150 12 000 32,88

Honvédségi közalkalmazott 11 170 2 000 5,48

Írószer, egyéb irodaszer
Tervezési tétel: 543113

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 201 I. 3 200 11 205 V. 32 000

11 202 II. 6 820 11 206 VI. 60 000

11 203 III. 12 400 11 207 VII. 90 000

11 204 IV. 22 000 11 208 VIII. 295 000
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Vegyes nyomtatvány
Tervezési tétel: 543112

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 301 1. 250 000 11 304 3. 19 500

11 302 2. 60 000 11 305 4. 6 000

Irodai papír
Tervezési tétel: 543111

Jogcímkód
Illetmény

Jogcímkód
Illetmény

Típus Egy évre (Ft) Típus Egy évre (Ft)

11 401 I. 5 100 11 405 V. 33 200

11 402 II. 7 500 11 406 VI. 58 800

11 403 III. 13 800 11 407 VII. 96 400

11 404 IV. 24 500 11 408 VIII. 317 900

Nyomdai papírok
Tervezési tétel: 543111

A szükségletet minden évben a következõ évre elõre kell tervezni és a költségfedezetet 2009. május 31-ig igényelni a HM FLÜ ellátási osztályvezetõtõl. A pénz-
keret felhasználását az indokolt igénybejelentés alapján a HM FLÜ ATKI ellátási osztályvezetõ engedélyezi, amelyet a „Felszámítási kimutatás”-ban kell rögzíteni.

Megjegyzés: a típusbesorolásokat és a szorzószámokat a HM FLÜ ATKI ellátási osztály vezetõje 2009. június 30-ig az alakulatok részére megküldi.
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Textiltisztítás, -javítás, -karbantartás, -szolgáltatás
Tervezési tétel: 5521991

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

2. 3.

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

1 évre 1 napra

Legénységi beosztásban lévõ szerzõdéses állomány 12 000 17 000 46,58
(1) Csak az igénybevétel
idõtartamára számolható fel.

(2) Legénységi beosztású
szerzõdéses állomány
laktanyai elhelyezése esetén
is illetményes.

(3) Az MH 1. HTHZ hajóin
lévõ fekhelyekre is
illetményes.

(4) Külön terv szerint.

Önkéntes
tartalékos
állomány

14 napnál hosszabb idõre behívott állomány 12 010 17 000 46,58

14 napnál rövidebb idõre ( „M” szemle, gyakorlat, kiképzés)
behívott és azon hadiruházatban részt vevõ állomány részére
bevonulásonként kifizetendõ mosatásiköltség-térítés

12 011 750 –

Fekhelyek

Gyengélkedõszobai ágy 12 020 13 000 35,62

Kórházi ágy 12 021 33 000 90,41

Eü. vizsgáló, kezelõ, fizikoterápiás fekhely 12 022 33 000 90,41

Tiszti, tiszthelyettesi ügyeleti, szolgálati fekhely (1) (3) 12 023 46 000 126,03

Polgári õr fekhelye 12 024 13 000 35,62

Nõtlentiszti-, nõvér- stb. szállóban, szálláson, valamint
a Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központ fekhelyei után

(1) (2) 12 025 – 60,00

Tiszti étkezde átlagebédadag-száma alapján 12 030 – 15,00

Hallgatói
állomány

ZMNE fõiskolai kari állományából 12 040 17 000 46,58

Katonai tiszthelyettesi iskolákon 12 041 17 000 46,58

Díszelgõ állomány 12 060 6 000 16,44

Általános egyéni védõeszköz karbantartása (4) 12 080 –
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Munka- és védõruházat
Tervezési tétel: 54811

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

1. 2. 3.

Illetmény (Ft)

Alapfelszerelés
Utánpótlás

1 évre 1 napra

Általános egyéni védõeszköz (1) 13 888 – (1) Külön terv szerint

Ruházatiköltség-térítés

Jogcím Jogcímkód

Normakód

Megjegyzés

2.

Illetmény (Ft)

Utánpótlás

1 évre

Honvédségi közalkalmazott (1) 13 999 50 000
(1) A 17/1994. (HK 9.)
HM utasítás alapján
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A honvédelmi miniszter
21/2009. (III. 27.) HM

utasítása
a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról szóló

138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52 § (1) bekezdésének f) pontja és (2) bekez-
dése alapján a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás (továbbiak-
ban: Utasítás) módosításáról az alábbi

utasítást

adom ki:

1. § Az utasítás 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[„ Az állománytábla részletesen a következõ adatokat tartalmazza:”]

c) az azonos beosztáshoz (munkakörhöz) rendszeresített béke (B) és hadi (H) létszámot,
d) a rendfokozatot (a békében rendszeresített, általános elõmeneteli rend szerinti beosztáshoz a rendszeresített, speciá-

lis elõmeneteli rend szerinti beosztásoknál az elérhetõ legmagasabb rendfokozatot, illetve közalkalmazotti munkakör
esetén a „ka.” jelölést),

2. § Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
22/2009. (III. 27.) HM

utasítása
az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez

kapcsolódó feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja alapján az alábbi utasítást adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint
felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. §

(1) Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének fel-
adatait a HM kabinetfõnöke koordinálja.

(2) Az ágazaton belüli fejlesztési feladatok az önkéntes
tartalékos rendszer mûködési tapasztalatainak vizsgálatá-
ról szóló 23/2008. (HK 7.) HM utasítás (a továbbiakban:
ÖTR utasítás) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak sze-
rint létrehozott bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által
készített, a Kormány 2008. október 29-i ülésén jóváha-
gyott jelentés, valamint a Bizottság jóváhagyott feladat- és
ütemterve alapulvételével kerülnek elõkészítésre.

(3) A Bizottság az önkéntes tartalékos rendszer fejlesz-
téséhez kapcsolódóan döntés-elõkészítõ, véleményezõ és
javaslattételi joggal rendelkezik.

(4) A Bizottság vezetõje az önkéntes tartalékos rendszer
fejlesztésére vonatkozó stratégiai jelentõségû javaslatokat
– a kabinetfõnök döntése alapján – a HM kollégiuma elé
terjeszti.

3. §

A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továb-
biakban: HM TKF)

a) 2009. március 31-ig kidolgozza és felterjeszti a Ma-
gyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY határozat önkéntes tartalékos
rendszer fejlesztésével összefüggésben indokolt módosí-
tására vonatkozó elõterjesztést;

b) 2009. április 30-ig kidolgozza és megküldi a Bizott-
ság részére az önkéntes tartalékos állománnyal kapcsola-
tos konkrét igényekre vonatkozó javaslatokat, illetve a

rendszer feltöltésére vonatkozó ütemezést az MH hadren-
den kívüli szervezetei vonatkozásában;

c) 2009. augusztus 31-ig, együttmûködésben a HM Jogi
Fõosztállyal (a továbbiakban: HM JF) és a HM Személy-
zeti Fõosztállyal (a továbbiakban: HM SZEF) kidolgozza
és felterjeszti, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvénnyel kapcsolatban az MH nyilvántartási és
behívási rendszerének korszerûsítésére, valamint az ön-
kéntes tartalékosok jogállását érintõ módosítására vonat-
kozó elõterjesztést;

d) 2009. augusztus 31-ig, együttmûködésben a HM
JF-fel, a HM SZEF-fel, és a HM Kommunikációs és To-
borzó Fõosztállyal (a továbbiakban: HM KTF) kidolgozza
és felterjeszti az önkéntes tartalékos rendszert támogató
munkáltatói motivációs rendszer nem anyagi jellegû ösz-
tönzési formáira és kapcsolattartási rendszerre vonatkozó
kormányelõterjesztés-tervezetét;

e) biztosítja, hogy 2009. évtõl kezdõdõen a honvédelmi
politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészí-
tésérõl, állapotáról és fejlesztésérõl az Országgyûlés szá-
mára készülõ beszámolóban ismertetésre kerüljenek az ön-
kéntes tartalékos rendszer fejlesztése érdekében elvégzett
feladatok és azok eredményei;

f) a HM Védelmi Hivatallal együttmûködve végzi a más
ágazatok (igazságügyi, pénzügyi, szociális és munkaügyi,
oktatási stb.) által az önkéntes tartalékos rendszer fejlesz-
téséhez kapcsolódóan elõkészített javaslatok és a tárca cél-
kitûzései közötti összhang vizsgálatát, az érintett HM-
szervek és szervezetek bevonásával.

4. §

A HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály (a további-
akban: HM HKF)

a) az MH katonai szervezetei vonatkozásában, 2009.
április 30-ig kidolgozza és megküldi a Bizottság részére az
önkéntes tartalékos állománnyal kapcsolatos konkrét
igényt, illetve a tervezett állomány felkészítésének várható
ütemezését;

b) 2009. május 31-ig kidolgozza és megküldi a Bizott-
ság részére az önkéntes tartalékosok alkalmazási elveit;

c) 2009. július 31-ig kidolgozza és megküldi a Bizottság
részére az önkéntes tartalékos állomány katonai elõkép-
zettség és tervezett feladat szerint differenciált kiképzési
rendszerét meghatározó szabályozó tervezetét, amely a to-
vábbi jogalkotási eljárásban alapul szolgál;

d) 2009. december 31-ig kidolgozza a c) pont szerinti
kiképzési rendszer részletszabályait.

5. §

(1) A HM KTF 2009. május 31-ig – együttmûködésben
a HM SZEF-fel és a HM TKF-fel – kidolgozza és megkül-
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di a Bizottság részére az önkéntes tartalékos rendszer iránt
érdeklõdõkkel történõ kapcsolattartási rendszer, valamint
az önkéntes tartalékos és a honvédelmi tárca közötti infor-
mációáramlást biztosító rendszer kialakítására, és annak
szabályozói hátterére vonatkozó elgondolást.

(2) A HM KTF 2009. szeptember 30-ig együttmûködés-
ben a HM TKF-fel és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemmel (a továbbiakban: ZMNE) kidolgozza és meg-
küldi a Bizottság részére az alap-, közép- és felsõfokú ok-
tatási intézményekben az állampolgári/honvédelmi isme-
retek szélesítését célzó program tervezetét.

(3) A HM KTF 2009. szeptember 30-ig együttmûködés-
ben a HM TKF-fel kidolgozza és megküldi a Bizottság ré-
szére a köztisztviselõk általános közigazgatási képzési
rendszerének fejlesztésére vonatkozóan a honvédelmi is-
meretek/védelmi igazgatás vonatkozásában a képzési te-
matikára vonatkozó javaslatát.

6. §

A HM SZEF 2009. május 31-ig együttmûködésben a
HM KTF-fel, a HM JF-fel és a HM TKF-fel, kidolgozza és
megküldi a Bizottság részére az önkéntes tartalékos rend-
szerhez kapcsolódóan a toborzás, behívás (értesítés), illet-
ve a nyilvántartás rendszerére és annak szabályozói hátte-
rére vonatkozó elgondolását.

7. §

A HM Haderõtervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM
HTF) – együttmûködésben a HM TKF-fel – 2009. augusz-
tus 31-ig kidolgozza és megküldi a Bizottság részére a mû-
veleti igényszámvetés és a kiképzés tervezett ütemezése
alapján az önkéntes tartalékos státuszokat tartalmazó állo-
mánytáblákat, munkaköri jegyzékeket (a továbbiakban:
állománytáblák).

8. §

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
a) 2009. október 15-ig összeállítja és megküldi a Bizott-

ság részére az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódó, a HM HKF és a HM HTF által kidolgozott
mûveleti igényszámvetés és állománytábla alapján, a sze-
mélyi juttatások és kapcsolódó költségek számvetését;

b) 2009. december 15-ig – a HM JF, a HM Védelmi Ter-
vezési Fõosztály (a továbbiakban: HM VTF) és a HM TKF
közremûködésével – megvizsgálja az önkéntes tartaléko-

sokat alkalmazó munkáltatók támogatását biztosító, erõ-
forrással alátámasztható pénzügyi lehetõségeket, kidol-
gozza és megküldi a Bizottság részére az önkéntes tartalé-
kos rendszerhez kapcsolódó munkáltatói anyagi ösztön-
zõ/érdekeltségi rendszer kialakítására, valamint a munkál-
tatói anyagi kompenzációs rendszer kialakítására és erõ-
forrás-szükségletre vonatkozó tárcajavaslat-tervezetet.

9. §

A HM Infrastrukturális Ügynökség 2009. október 15-ig
összeállítja és megküldi a Bizottság részére az önkéntes
tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, a HM HKF
és a HM HTF által kidolgozott mûveleti igényszámvetés
és állománytábla alapján a rendszer biztosításához szüksé-
ges infrastrukturális igények felmérésére vonatkozó szám-
vetéseket és terveket.

10. §

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 2009. októ-
ber 15-ig összeállítja és megküldi a Bizottság részére, az
önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, a
HM HKF és a HM HTF által kidolgozott mûveleti igény-
számvetés és állománytábla alapján, a rendszer logisztikai
biztosítására vonatkozó számvetéseket és terveket.

11. §

A HM VTF a tervezésben részt vevõ, a feladatért felelõs
felsõszintû és közvetlen tervezõ szervezetek adatszolgál-
tatása alapján a hosszú és a rövid távú tervek tervezése so-
rán biztosítja az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésé-
vel kapcsolatos javaslatok megvalósítását szolgáló dönté-
sek megjelenítését, az erõforrások feladathoz történõ hoz-
zárendelését.

12. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az ÖTR utasítás 7. §-ában a „2009. december
31-én” szövegrész helyébe a „2011. december 31-én” szö-
vegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
23/2009. (III. 27.) HM

utasítása
az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló

7/2009. (I. 30.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontja és a
97. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008.
évi CII. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, valamint az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
7/2009. (I. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az Ut. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok – HM IÜ által honvédelmi érdekbõl történõ – bérbeadásából származó

bérletidíj-bevételek a HM IÜ központi bevételét, a használatba adott tárgyi eszközök után fizetett bérletidíj-bevételek
pedig a HM fejezet központosított bevételét képezik.”

2. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, és 2009. május 31-én hatályát veszti.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut. melléklete 3. sorának 9. és 13. oszlopaiban az „1.464” szövegrész
helyébe az „557” szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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A pénzügyminiszter tájékoztatója

A pénzügyminiszter
5/2009. (III. 27.) PM

tájékoztatója
az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról

és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról

1. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 165. §-ában
foglaltaknak megfelelõen a 8008/2009. (HÉ 51.) PM tájékoztatóban tettem közzé az államháztartási szakfeladatok rend-
jét (továbbiakban: szakfeladatrend).

2. Az Ámr. 165. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jelen tájékoztató 1. számú mellékletében teszem közzé
az államháztartási szakfeladatok rendje használatára vonatkozó útmutatót.

3. Az Ámr. 165. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jelen tájékoztató 2. számú mellékletében határozom
meg a szakfeladatok tartalmát és a hozzájuk kapcsolódó mutatószámokat.

4. Jelen tájékoztató 2009. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Veres János
pénzügyminiszter

1. számú melléklet az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatóhoz

Útmutató
az új államháztartási szakfeladatrend használatához

1. Jogi szabályozás keretei

1.1. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (Ámr.) a szakfeladat-
rend használatát elõíró szabályozás területei

1.1.1. A 2. § 83–86. pontjai: definiálják az egyes tevékenységtípusokat: alap-, kiegészítõ, kisegítõ és vállalkozási te-
vékenység [a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény – a továbbiakban: Kt. –
7. §-ának (1) bekezdése is tartalmazza e definíciókat].

1.1.2. A 10. § (6) bekezdése elõírja, hogy a költségvetési szerv tevékenységeit minden esetben a szakfeladatrend sze-
rint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) kell meghatározni.

1.1.3. A 37. § b) pontja szerint a költségvetési szerv, a 39. § a) pontja szerint az elkülönített állami pénzalap, a 40. § (2)
bekezdés d) pontja szerint a társadalombiztosítás pénzügyi alapja, valamint a 41. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fejeze-
ti kezelésû elõirányzat elemi költségvetése magában foglalja a kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti tevékeny-
ségenkénti részletezését.

1.1.4. A 165. § (8) és (9) bekezdése rendelkezik a szakfeladatrendi struktúra, valamint a tartalmi meghatározások és az
útmutató közzétételének módjáról és határidejérõl, illetve új szakfeladat felvételének módjáról.

1.1.5. A 171. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az új szakfeladatrend használatának kezdõ idõpontjairól, illetve az
alapító okiratokban a tevékenységek átsorolásának határidejérõl.

1.2. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjérõl (a továbbiakban: Struk-
túra)
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2. Az új szakfeladatrend célja, helye az államháztartás reformjában

2.1. Az évek óta zajló államháztartási, ezen belül költségvetési reformfolyamat része, hogy létrejöjjön egy
olyan információs bázis feladatalapon, amely lehetõvé teszi, illetve támogatja a megalapozott, hatékony költség-
vetési tervezést, finanszírozást, elszámoltatást az államháztartás összes alrendszerére kiterjedõen.

Ennek egyik legfontosabb eleme a szervezeti szintû erõforrás-juttatás és -felhasználás nyilvántartásán alapuló infor-
mációkhoz képest más szemléletû, és az eddigitõl is eltérõ, átfogó szakfeladat-struktúra és -tartalom. Ez megmutatja
az államháztartásból finanszírozott feladatok, tevékenységek teljes körét, amelyekhez hozzárendelhetõk a költségek
és bevételek, továbbá azok a különféle mutatószámok, amelyek a közforrásból történõ feladatellátás szempontjából
közvetlenül mérhetõvé teszik a feladatokat, a teljesítményeket, valamint azok ráfordításait, forrásait.

A szakfeladatrend – ebben a tágabb értelmében – egy új, a vállalkozásokkal versenyképes, sajátos eszközöket is
alkalmazó költségvetési gazdálkodási kultúra nélkülözhetetlen része.

Ezért többéves fejlesztõmunka eredményeként elkészült az új „államháztartási szakfeladatok rendje”, mely a fenti
szempontokat lehetõség szerint már teljességében figyelembe veszi, azaz

– kiterjed az államháztartásban megjelenõ valamennyi tevékenységre és támogatási célra,
– kiterjed az államháztartás minden alrendszerére: a költségvetési szervek mellett a fejezeti kezelésû elõirányzatok-

ra, a helyi önkormányzatokra, az elkülönített állami pénzalapokra, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira is
(kivéve: központi elõirányzatok és nemzetgazdasági elszámolások),

– jogszabályi megalapozottsággal bír.

2.2. A fejlesztési folyamat utolsó éve ugyanakkor egybeesett az Európai Unió statisztikai adatgyûjtési követel-
ményeinek jelentõs átalakításával, az ehhez való alkalmazkodás is elengedhetetlenné tette a változtatást. Így az új
struktúra

– TEÁOR’08 nómenklatúrájára épül, az tekintendõ alapjának;
– figyelembe veszi ugyanakkor az államháztartási gazdálkodásból fakadó speciális igényeket is;
– emellett a lehetõ legteljesebben próbál megfelelni az uniós szempontból legfontosabb államháztartási adatszol-

gáltatási kötelezettséget jelentõ COFOG rendszerének is.

2.3. Az új struktúra és a hozzá kapcsolódó tervezési és beszámolási rendszer egy „üzemgazdasági” szemléletû
rendszer alapjait teremti meg, ezzel módot ad a makro- és mikroszemléletû információigény összekapcsolására.
Bevezetése, pontos használata, informatikai felépítése – tekintettel a bõvítésekre, a sokkal nagyobb részletezett-
ségre, az adat-elõállítási, adatszolgáltatási fegyelemre – komoly, de megtérülõ terhet ró az azt használó költségve-
tési fejezetekre, szervekre, intézményekre.

Ugyanakkor részben éppen részletezettségébõl fakadóan önmagában is rákényszeríti a használókat a precízebb ter-
vezésre, gazdálkodásra, melynek jelentõs hasznait élvezhetik majd a döntéshozók mind központi, mind önkormány-
zati, mind pedig intézményi szinten. A nagy számú és rendre esetileg keletkezõ adatigény kielégítésének bizonytalansá-
gát és sokszori többletmunkáját, pontatlanságait kiváltja az egyeztetett, igényes, rendszerbe épített adat-elõállítás és
adatszolgáltatás, ami mindenképpen megbízhatóbb és összességében olcsóbb.

3. A szakfeladatrend kapcsolata más nómenklatúrákkal és adatgyûjtési rendszerekkel

Az új szakfeladatrendi struktúra megalkotása során a fentiek szerint fontos szempont volt, hogy az lehetõleg minél
teljesebb mértékben alkalmazkodjon a különbözõ hazai és EU-s statisztikai igényekhez, csökkentve ezzel az adatszol-
gáltatási kötelezettségek számát, illetve azok esetlegességét.

3.1. A struktúra alapja az Európai Unió egységes statisztikai rendszerének részeként 2008-ban életbe lépett TEÁ-
OR’08 (a nómenklatúra, illetve meghatározásai megtalálhatók a KSH honlapján), mely szakágazati szintig (4 számjegy)
lebontva fogja át a tevékenységeket. Az új szakfeladatrend ezt egészíti ki, illetve bontja tovább, néhány esetben pedig
szûkíti az államháztartás speciális igényeinek megfelelõen oly módon, hogy:

– szûkíti (szakágazatok összevonásával, esetenként elhagyásával) a TEÁOR’08 rendszerét a közszférában meg nem
jelenõ vagy nem jellemzõ tevékenységcsoportok esetében;

– tágítja, kiegészíti azokkal az államháztartás egyes alrendszereiben közfeladatként ellátott szakfeladatokkal, me-
lyek a TEÁOR’08 rendszerében nem, vagy csak elnagyoltan jelennek meg. Ide tartoznak például egyes speciális állami
feladatok, valamint a gazdaság és a társadalmi közélet támogatásának feladatai is.

3.2. A fenti kiegészítésekkel, bõvítésekkel válik lehetõvé a nómenklatúra szerinti adatoknak az EU részére történõ ál-
lami funkciók szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel (COFOG) való összehangolása.

3.3. A TEÁOR’08 rendszerére épül a költségvetési szervek szakágazati besorolási rendje is. A szakfeladatrend ezzel
való összehangolása azonban csak részben volt lehetséges, mivel a két rendszer eltérõ célokat szolgál, így eltérõ logikán
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épül fel. Míg a szakágazati besorolási rend az egyes költségvetési szerveket sorolja be egy-egy szakágazatba fõtevékeny-
ségük szerint (azaz egy szerv = egy szakágazati szám), addig a szakfeladatrend a végzett tevékenységeket veszi számba
(egy szerv esetén jellemzõen több tevékenység jelenik meg). Így ez utóbbi lényegesen részletezettebb, illetve tartalmaz-
nia kell azokat a tevékenységeket is, amelyek fõtevékenységként nem jönnek számba a költségvetési szervek esetében.

4. A szakfeladatrend felépítése

4.1. A struktúra
Az új szakfeladatrendi struktúra – az Ámr.-ben foglalt kötelezettségnek megfelelõen – 2008 decemberében jelent meg

PM tájékoztató formájában [8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjérõl].
A nómenklatúrában a szakágazatok 4 számjegyen, a szakfeladatcsoportok 5 számjegyen, az egyes szakfeladatok 6

számjegyen jelennek meg. (A 7. számjegy a Struktúrában nem jelenik meg, mivel az nem a tevékenység tartalmára, ha-
nem az alap-, kiegészítõ, kisegítõ vagy vállalkozási jellegére utal; lásd 5.2.–5.5. pont.)

4.2. A tartalmi meghatározások
Az egyes szakfeladatok tartalmi meghatározásai magukban foglalják a feladat rövid leírását, a szakfeladat elhatárolá-

sát más szakfeladatoktól, valamint a szakfeladat mérésére használandó mutatószámokat (utóbbiakról bõvebben lásd a
4.3. pontot).

Az egyes feladatok leírása lehetõség szerint nem tartalmaz a konkrét jogszabályhelyre való hivatkozást azért, hogy az
adott tevékenység besorolása jogszabályi változások után is egyértelmû maradjon.

A szakfeladat más szakfeladatoktól való elhatárolása azokra az esetekre hívja fel a figyelmet, melyeknél a tevékeny-
ség elhelyezése a nómenklatúrában kétséges lehet, illetve valamely átfogó tevékenységfajta speciális résztevékenysége
külön szakfeladaton került kiemelésre.

Például az „Óvodai nevelés, ellátás” szakfeladatból – ami a szélesebb fogalom – kiemelésre került a „Sajátos nevelési
igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása” szakfeladat, amely kizárólag az e gyermekek speciális ellátásával kapcso-
latos kiadásokat tartalmazza – ilyenek lehetnek tipikusan a gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász, akadálymente-
sítés stb. költségei.

4.3. A szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok meghatározása
Mutatószám: olyan minõségi, vagy mennyiségi jellemzõ vagy változó, amelynek segítségével egy szakfeladat (tevé-

kenység) egyszerûen és megbízhatóan mérhetõ, vagy a szakfeladat (tevékenység) által elõidézett változások kifejez-
hetõk; segít a szakfeladat forrásigényének megtervezésében, finanszírozásában és a beszámolásban, valamint a
szakfeladatot végrehajtók teljesítményének megítélésében. A szakfeladat kimutatott kiadásait, bevételeit értelmezhe-
tõvé, értékelhetõvé, összehasonlíthatóvá teszi (pl. fajlagos bérek).

Egy mutatószám egy vizsgált évben jellemzõen két értéket vehet fel:
– a célértéket (tervszám), amely az elõzetesen rögzített prioritást, célkitûzést fejezi ki;
– a költségvetési év (beszámolási idõszak) végén (az idõszak egészére) érvényes értéket (tényszám), amely a célki-

tûzések realizálásának szintjét fejezi ki.
A számos elvi lehetõségbõl az egyes szakfeladatok esetén az alábbi négy típusú mutatószám jelenik meg (természe-

tesen szakfeladatonként változó, hogy mely típusok értelmezhetõek):
a) Kapacitásmutató: a szakfeladat ellátásával összefüggõ tárgyi és humán feltételeket jellemzõ mutató.
Ilyenek pl. alapterület, ingatlanok száma, ingatlanok értéke, eszközállomány. (Ide tartozik a létszám is, de arra fontos-

sága miatt külön adatkérés vonatkozik.)
A kapacitásmutató input-mutató.
A kapacitásmutatóhoz általában nem, inkább egyéb lehetõség híján célszerû közvetlenül finanszírozást kapcsolni (ter-

vezés és beszámolás természetesen kapcsolható hozzá).

b) Feladatmutató: az adott szakfeladat volumenét, valamilyen mennyiségi paraméterét jellemzõ mutató. Kifejezi
tehát a fennálló viszonyok, feltételek (jogszabályi, tárgyi ellátottsági stb.) mellett a feladat mennyiségét valamely szem-
pontból, függetlenül a ténylegesen nyújtott teljesítménytõl.

Példák: kórházi férõhelyek száma, oktatandó hallgatók száma.
A feladatmutató input-mutató.
A feladatmutatóhoz – értelmezhetõsége esetén – kapcsolható finanszírozás (illetve tervezés és beszámolás).

c) Teljesítménymutató: a feladat ellátásának igénybevételét, a végrehajtását, a nyújtott teljesítményt jellemzõ mu-
tató. Kifejezi, hogy a kapacitás-, illetve feladatmutatókkal is jellemzett feltételek mellett milyennek és mennyinek kell
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lenni, illetve milyen és mennyi volt adott idõszakban a végrehajtás, a „kibocsátás”. A teljesítménymutató – nevével né-
mileg ellentétben – ugyanakkor nem a minõség, az elért hatás mérésére szolgál, hanem volumen jellegû mutató.

Példák: ápolási napok száma, végzett hallgatók száma.
A teljesítménymutató output-mutató.
A teljesítménymutatóhoz – értelmezhetõsége esetén – kapcsolható finanszírozás (illetve tervezés és beszámolás), de

inputokból levezetve.

d) Eredményességi mutató: a várt célkitûzések vagy eredmények elérését, illetve a feladatellátás társadalmi-gaz-
dasági hatását kifejezõ mutató. A közszférában az erõforrások ésszerû felhasználásának fontos kritériuma az eredmé-
nyesség. A termékeket és a szolgáltatásokat elõ lehet állítani gazdaságosan és hatékonyan, ha azonban azok nem érik el a
szándékolt célkitûzéseket, a szándékolt hatást, az a közterhek indokoltságának megkérdõjelezését, a felhasznált erõfor-
rások pazarlását jelentheti.

Példák: a bûnügyi felderítettség javulása, a felsõfokú oktatás hasznosulása, színvonala, az állampolgári elégedettség a
földhivatali ügyintézéssel.

Az eredményességi mutató outcome-mutató.
Az eredményességi mutatóhoz általában nem célszerû közvetlenül finanszírozást kapcsolni (tervezés és beszámolás

természetesen kapcsolható hozzá).

4.4. Ûrlapok a költségvetési tervezés és beszámolás rendszerében
Az új szakfeladatrend bevezetéséhez kapcsolódóan 2010-tõl több ûrlap tartalma változik kisebb-nagyobb mérték-

ben a tervezés-beszámolás rendszerében. A pontos részletekrõl a PM által az elemi költségvetés és beszámoló elkészíté-
séhez minden évben kiadott tájékoztató ad tájékoztatást.

A legfontosabb változások:
a) a tevékenységtípus meghatározása a szakfeladat 6 számjegyéhez illesztett 7. számjegy segítségével történik (rész-

letes leírásukat lásd az 5.2.–5.5. pontokban), a tevékenységtípus definíciójának megfelelõen;
b) a kiadások és bevételek szakfeladatonkénti meghatározására szolgáló ûrlapok (21-es és 22-es) a szükséges változ-

tatásokkal használatban maradnak, a kitöltésére kötelezettek köre ugyanakkor kiterjed az államháztartás minden alrend-
szerére;

c) a mutatószámokat tartalmazó ûrlap átalakul, hogy az új mutatószámrendszerhez kapcsolódó céloknak, s adat-
szolgáltatási igényeknek megfeleljen;

d) a létszámadatok megjelenítése területén fontos újdonság, hogy – tekintettel a struktúra részletességére és a pon-
tosság igényére – az egyes szakfeladatok ellátásában közremûködõk létszámadatai tört értéket is felvehetnek, illetve fel
kell venniük (részletes leírásukat lásd az 5.2.–5.5. pontokban). A létszámadatokat két tizedesjegyig kell kerekíteni úgy,
hogy a kerekítési különbözetet az adott létszám szempontjából legnagyobb volumenû szakfeladaton kell elszámolni.
Végeredményben tehát a tört létszámok összegének a tervezett, illetve tényleges egész számú létszámot kell kiadnia.

5. A szakfeladatrend gyakorlati használata

5.1. A szakfeladatrend használatának területei, a tevékenységek besorolása

5.1.1. 2009. január 1-jétõl hatályos szabály [Ámr. 10. § (6) bekezdés], hogy a költségvetési szervek tevékenységei-
nek megjelölésére (alapító okiratban, SzMSz-ben stb.) a tevékenység szakfeladatrend szerinti besorolását kell alkal-
mazni, s az alaptevékenységeket a létesítõ (vagy módosító) jogszabályban vagy okiratban e szerint kell feltüntetni.

5.1.2. Az egyes tevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása a struktúrából kiindulva, az egyes szakfeladatok
tartalmi meghatározásának alapján történik. Így:

– A tevékenység jellegébõl szóba jöhetõ összes szakfeladat tartalmi meghatározását, illetve különösen a más
szakfeladatoktól történõ elhatárolásokat alaposan át kell tekinteni, s ezek összevetése után lehet megtenni a besorolást.

– Azokat a munkafolyamatokat, melyek az alaptevékenységet támogatják, annak érdekében végzik, attól nem el-
választhatók (így pl. a fekvõbeteg-ellátás része a textíliáról gondoskodás, a takarítás, az élelmezés, az áram- és hõszol-
gáltatás, az adminisztrációs, pénzügyi, jogi tevékenységek stb.), nem minõsülnek önálló tevékenységnek, az alaptevé-
kenység részét (és költségét) képezik, ezért nem is kell külön szakfeladatként megjeleníteni sem az alapító okiratban,
sem pedig a gazdálkodásban. Amennyiben azonban e tevékenységek bármelyikét külsõ megrendelõnek, bevételért
végzi a költségvetési szerv, ebben a tekintetben kisegítõ vagy vállalkozási tevékenységek lesznek, és az ilyen tevékeny-
ségekre irányadó módon a szakfeladatrend szerint besorolandók. [Lásd még Kt. 7. § (2) bekezdés: „az … egyes tevé-
kenységek – azok fennállása esetén – magukban foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai)
jellegû tevékenységeket is”.]

– Figyelemmel kell lenni arra, hogy a speciális államháztartási adatgyûjtési szempontok miatt sok esetben az egyes fi-
zikai (gazdasági, társadalmi) tevékenységektõl eltérõ szakfeladaton kell szerepeltetni e tevékenységek támogatását
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mint állami feladatot. El kell tehát dönteni ezekben az esetekben, hogy maga a szerv (vagy szerzõdés alapján más) lát el
egy feladatot, és ennek finanszírozásáról van szó, avagy a gazdasági/társadalmi szereplõk helyzetének javítását célozza
– transzferként – a kifizetés.

Például ha egy egyetem tangazdasága szõlõtermesztéssel foglalkozik, ezt a mezõgazdasági tevékenységét, annak va-
lamennyi kiadását és bevételét a 012100 Szõlõtermesztés szakfeladaton kell elszámolnia. Ha a támogató szerv egy szõlõ-
termesztõ gazdaságnak uniós vagy hazai forrásból a tevékenységéhez az államháztartásból támogatást nyújt, ezt a
841352 Mezõgazdasági támogatások szakfeladaton köteles elszámolni.

5.1.3. A szakfeladatrend használata a 2010. évtõl kezdõdõen a gazdálkodás (tervezés–gazdálkodás–beszámolás) fo-
lyamatában az államháztartás minden alrendszerében kötelezõ. Ennek keretében:

– Kisebb-nagyobb mértékben átalakulnak a tervezés és beszámolás dokumentumai, illetve a létszámokról ponto-
san, szükség esetén tört számokban kifejezve kell adatot szolgáltatni.

– A számviteli és bérszámfejtési rendszereket alkalmassá kell tenni az új rendszer által megkövetelt adattartalom
elõállítására.

– A szakfeladatos költségvetési beszámoló keretében minden egyes szakfeladatot meg kell jeleníteni, amelyet a szerv
végzett, akkor is, ha csak egy alkalmilag felmerülõ kisegítõ vagy kiegészítõ tevékenységrõl van szó.

5.2. Az alaptevékenységek

5.2.1. Alaptevékenység: a létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költség-
vetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott tevékenység (Ámr. 2. § 83. pont).

A tevékenységtípus kódja (a „hetedik számjegy”): 1.

5.2.2. A bevételek és kiadások felosztása az alaptevékenységek között
A legtöbb költségvetési szerv több, a szakfeladatrend szerint meghatározott alaptevékenységet lát el. Ezért szükség

lehet a bevételek és kiadások, illetve létszámadatok egyes szakfeladatok közötti megosztására. Függõen a feladatok jel-
legétõl és ellátásuk módjától erre többféle módszer is kínálkozik. Legegyszerûbb eset, ha az egyes tevékenységek mind a
bevételek, mind a kiadások (egyéb ráfordítások), mind pedig a létszámok tekintetében élesen elkülönülnek egymástól,
közvetlenül kapcsolódnak az adott tevékenységhez. Legtöbb esetben azonban valamilyen megosztás szükséges, külö-
nösképpen a közvetett kiadási és létszámadatok tekintetében. Leggyakoribb (és legtöbb esetben jól használható) mód-
szer, hogy a szakfeladatok között az adott kiadási jogcímhez kötõdõ természetes vetítési alap segítségével történjen a
megosztás. Ennek hiányában a költségvetési szerv teljes tevékenységi struktúrájában elfoglalt értékbeni arányok alapján
képzett vetítési alapok segítségével százalékos megosztást állapítanak meg, s ez alapján osztják fel az adott tevékenység-
hez tartozó közvetett kiadásokat (egyéb ráfordításokat), illetve szükség esetén a bevételeket (a bevételek tekintetében – a
normatív vagy feladatalapú finanszírozás miatt – nem szükséges minden esetben az arányosítás). Alaptevékenység vég-
zése esetén a szakfeladaton a költségvetési bevételeknek (ide értve tehát a támogatást is) a kiadásokkal terv- és tényszin-
ten egyaránt meg kell egyezni.

5.2.3. A létszám meghatározása, felosztása
Az új szakfeladatrend részletezettsége, a valós ráfordítások méretének igénye megköveteli, hogy az egyes szakfelada-

tok ellátásához szükséges létszámadatok is pontosak legyenek. Ezért – eltérõen a korábbi gyakorlattól, mely szerint lét-
számadatok csak egész fõben adhatók meg – szükséges a létszámadatok szakfeladatonkénti valóságos, szükség esetén
tört értékekkel való megjelenítése. Fentieket megismételve: a létszámadatokat két tizedesjegyig kell kerekíteni úgy,
hogy a kerekítési különbözetet az adott létszám szempontjából legnagyobb volumenû szakfeladaton kell elszámolni.
Végeredményben tehát a tört létszámok összegének a tervezett, illetve tényleges egész számú létszámot kell kiadnia.

Például egy általános iskolában a sajátos nevelési igényû gyermekek speciális ellátása céljából egy fõ fejlesztõpedagó-
gust alkalmaznak. Az õ munkája 70–30%-os arányban oszlik meg az alsó és a felsõ tagozaton. Így létszámadatként a
852012 szakfeladaton 0,7 fõ, a 852022 szakfeladaton 0,3 fõ közalkalmazott fog szerepelni. (A két tizedesjegy haszná-
latával 0,70 és 0,30 fõ.)

5.3. A kiegészítõ tevékenységek

5.3.1. Kiegészítõ tevékenység: a költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezõ, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támo-
gatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezõen és nem haszonszerzés cél-
jából végzett tevékenység (Ámr. 2. § 84. pont).

A kiegészítõ tevékenység fõ ismérvei tehát, hogy az alaptevékenységgel megegyezõ jellegû, külsõ forrásból, harma-
dik személy részére végzett tevékenység, melynek célja a meglévõ kapacitás jobb kihasználása, és nem a haszonszerzés.
Fontos követelmény, hogy a tevékenységbõl származó külsõ bevételnek el kell érnie legalább a vele összefüggõ vala-
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mennyi közvetlen kiadás és a hozzárendelhetõ közvetett kiadás összegét, ugyanakkor természetesen semmilyen szabály
nem tiltja, hogy a bevételek meghaladják az így kiszámított kiadást, vagyis végsõ soron „haszon” keletkezzék az adott te-
vékenységen, s akár a teljes szakfeladaton.

A tevékenységtípus kódja (a „hetedik számjegy”): 2.
Kiegészítõ tevékenységek lehetnek például: egyetem „költségtérítéses” képzése, középiskola által szervezett, saját

oktatóival lebonyolított nyelvtanfolyam, kutatóintézet külsõ megrendelésre végzett speciális kutatása, óvodai konyhá-
ból harmadik személyeknek étkezés biztosítása.

5.3.2. A bevételek, kiadások elszámolása, önköltség és létszám meghatározása
A kiegészítõ tevékenységek esetében különösen fontos a kiadások pontos meghatározása, mivel definíció szerint csak

támogatáson kívüli forrásból végezhetõ, s ennek a külsõ bevételnek legalább a tevékenységgel összefüggõ valamennyi
közvetlen kiadás és a hozzárendelhetõ közvetett kiadás összegét (= teljes önköltség – amortizáció) el kell érnie. A szám-
viteli jogszabályok szerint összeállított önköltségszámítási szabályzat alapján kell a kiegészítõ szakfeladat kiadásait
megjeleníteni a nyilvántartásokban és a költségvetési beszámoló megfelelõ ûrlapjaiban.

5.4. A kisegítõ tevékenységek

5.4.1. Kisegítõ tevékenység: a költségvetési szerv alaptevékenységétõl eltérõ, az alaptevékenység ellátására létrehozott
kapacitás kihasználását célzó, támogatáson kívüli forrásból, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes sze-
mély számára nem kötelezõen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység (Ámr. 2. § 85. pont).

A kisegítõ tevékenység fõ jellemzõi tehát, hogy – a kiegészítõ tevékenységhez hasonlóan – célja a meglévõ kapacitás
kihasználása, nem a haszonszerzés, a tevékenység jellege ugyanakkor eltér a szerv alaptevékenységétõl. Fontos, hogy
kisegítõ tevékenység tekintetében a „vevõk” köre szûkebben került meghatározásra: ilyen szolgáltatás nem államháztar-
tás körébe tartozó szervezet részére nem végezhetõ. (Utóbbiak esetében a vállalkozási tevékenység körébe tartozik a te-
vékenység, s ekkor a haszonszerzésnek célként meg kell jelennie.)

Kisegítõ tevékenységek lehetnek például: kórház mosodájában magánszemélyek vagy más költségvetési szerv részé-
re végzett mosodai szolgáltatás, költségvetési szerv karbantartói részlegének szolgáltatása más szerv részére, iskola
fénymásoló gépének kihasználására fénymásolási szolgáltatás magánszemélyeknek.

A tevékenységtípus kódja (a „hetedik számjegy”): 3.

5.4.2. A bevételek, kiadások elszámolása, önköltség és létszám meghatározása
A kisegítõ tevékenységek esetében különösen fontos a kiadások pontos meghatározása, mivel definíció szerint csak

támogatáson kívüli forrásból végezhetõ, s ennek a külsõ bevételnek legalább a tevékenységgel összefüggõ valamennyi
közvetlen kiadás és a hozzárendelhetõ közvetett kiadás amortizációval növelt összegét (teljes önköltségét) el kell érnie.
A számviteli jogszabályok szerint összeállított önköltségszámítási szabályzat alapján kell a kisegítõ szakfeladat kiadása-
it megjeleníteni a nyilvántartásokban és a költségvetési beszámoló megfelelõ ûrlapjaiban.

5.5. A vállalkozási tevékenységek

5.5.1. Vállalkozási tevékenység: a költségvetési szerv alaptevékenységétõl eltérõ, rendszeres haszonszerzés céljából,
támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezõen végzett termelõ,
szolgáltató, értékesítõ tevékenység (Ámr. 2. § 86. pont).

E tevékenységtípus legfontosabb ismérvei, hogy célja a rendszeres haszonszerzés, az alaptevékenységtõl eltérõ, forrá-
sa támogatáson kívüli.

A tevékenységtípus kódja (a „hetedik számjegy”): 4.

5.5.2. A bevételek, kiadások elszámolása, önköltség és létszám meghatározása
A költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenységekre vonatkozóan számos külön szabályt és szigorítást

tartalmaznak a vonatkozó jogszabályok, mindenkor ezek figyelembevételével kell meghatározni e tevékenységek bevé-
teleit, kiadásait, létszámadatait. Ezen tevékenységtípus esetében különösen fontos, hogy mind kapacitásait, feltételeit,
mind pedig bevételeit tekintve szigorúan elhatárolódjék a többi tevékenységtípustól, s ennek a szakfeladatonkénti terve-
zésben és beszámolásban is határozottan meg kell jelennie.
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2. számú melléklet az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatóhoz

Tartalmi meghatározások
az új államháztartási szakfeladatrend szakfeladataihoz

01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTA-
TÁSOK

011 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE

011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gabonafélék (pl. búza, kukorica, árpa, rozs, zab stb.), hüvelyes növények (bab, borsó, csicseriborsó, lencse stb.),
olajos magvak (szójabab, földimogyoró stb.) szabadföldi termesztésével, a biogazdálkodás keretein belül termelt növé-
nyek, valamint a genetikailag módosított növények termesztésével; a szalmából elõállított pellet és brikett gyártásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a csemegekukorica (TEÁOR’08 0113), silókukorica (TEÁOR’08 0119), valamint az olajtartalmú gyümölcsök
(TEÁOR’08 0126) termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011200 Rizstermesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rizstermesztéssel, illetve a biogazdálkodás keretein belül termelt, valamint a genetikailag módosított rizs termesz-
tésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a levélzöldségek, gyümölcszöldségek, hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek, gomba és szarvasgomba, zöldség-
szaporító-anyag, cukorrépa, egyéb zöldségfélék, valamint az ehetõ gumós és gyökérnövények termesztésével kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a chili, fûszerpaprika, az egyéb fûszernövények (TEÁOR’08 0128), valamint a gombaspóra termesztésével
(TEÁOR’08 0130) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011400 Cukornádtermesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cukornád termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cukorrépa (TEÁOR’08 0113) termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011500 Dohánytermesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyers dohány termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dohánytermék gyártásával (TEÁOR’08 1200) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011600 Rostnövénytermesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyapottermesztéssel, a juta, a kenaf és egyéb rostos növények, a len, a kender, a szizál és egyéb agaveféle rostok, a
manilakender, a hócsalán és az egyéb növényi rostok, valamint az egyéb rostnövények termesztésével, a juta, a len, a kó-
kusz áztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

011900 Egyéb, nem évelõ növény termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshová nem sorolt nem évelõ növények (pl. karórépa, lóhere, takarmányozási célú gyökérnövények, silókukori-
ca, virágok stb.) termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem évelõ fûszer-, illatszer-, gyógyszergyártásban használt növények (TEÁOR’08 0128), valamint a virágkeres-
kedõk által elkészített csokrok, koszorúk készítésével (TEÁOR’08 4611, 4622, 4776) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012 Évelõ növény termesztése

012100 Szõlõtermesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– A borszõlõ és a csemegeszõlõ szõlõültetvényeken való termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bortermeléssel (TEÁOR’08 1102) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012200 Trópusi gyümölcs termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök (pl. banán, datolya, mangó, ananász stb.) termesztésével kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012300 Citrusféle termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a citrusfélék termesztésével (pl. grépfrút, citrom, narancs, mandarin stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012400 Almatermésû, csonthéjas termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alma, sárgabarack, cseresznye, meggy, õszibarack, nektarin, körte, birs, szilva, kökény, valamint az egyéb alma-
termésûek és csonthéjas gyümölcsök termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ehetõ magvú csonthéjasok (pl. dió, mandula, mogyoró stb.) termesztésével (TEÁOR’08 0125) kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012500 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyümölcsmag elõállításával, a bogyósok (pl. áfonya, ribiszke, málna, szamóca stb.), az ehetõ magvú csonthéjasok
(pl. mandula, kesudió, mogyoró, pisztácia, dió stb.), az egyéb gyümölcsök termesztésével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kókuszdió termesztésével (TEÁOR’08 0126) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012600 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az olajtartalmú gyümölcsök, így a kókuszdió, olívabogyó, olajpálma, egyéb olajtartalmú gyümölcsök termesztésé-
vel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szójabab, a földimogyoró és az egyéb olajos magvak termesztésével (TEÁOR’08 0111) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012700 Italgyártási növény termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az italgyártáshoz használt növények (pl. kávé, tea, kakaó stb.) termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012800 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az évelõ és nem évelõ fûszernövények (pl. chili, fûszerpaprika, szegfûszeg, fahéj, gyömbér stb.), valamint a gyógy-
szergyártásban, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítõk, élelmiszerek és kozmeti-
kumok elõállításában használt gyógynövények, továbbá a kábító- és altatószerként használt növények termesztésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mák termesztésével (TEÁOR’08 0111) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

012900 Egyéb évelõ növény termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gumifa latex kinyerése céljából történõ termesztésével, a karácsonyfa, a növényi nedv kinyerésére ültetett fák, va-
lamint az elsõsorban fonásra szánt növényi termékek termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a virágok – beleértve a vágni való/vágott virág, virágsarj – termesztésével (TEÁOR’08 0119), a vadon termõ növé-
nyi nedv, vagy kaucsuk begyûjtésével (TEÁOR’08 0230) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag
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013 Növényi szaporítóanyag termesztése

013000 Növényi szaporítóanyag termesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a növényi szaporítóanyagok (dugvány, hajtás, csemete) közvetlen felhasználásra való termesztésével, illetve a nö-

vénytermesztés céljából késõbb beoltott oltványalanyok termesztésével, faiskola mûködtetésével (kivéve erdei faiskola)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a mag elõállítási céllal ültetett növényeinek termesztésével (TEÁOR’08 011, 012), a virág-szaporítóanyag (mag-

vak) termesztésével (TEÁOR’08 0119), valamint az erdei faiskola (TEÁOR’08 0210) mûködtetésével kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület (ha)
– Teljesítménymutató: elért termésátlag

014 Állattenyésztés

014100 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tejhasznú szarvasmarha és bivaly tenyésztésével, valamint a nyers tej termelésével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tejfeldolgozással (TEÁOR’08 1051) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: állatférõhelyek száma (db)
– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014200 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a húshasznú szarvasmarha és bivaly tenyésztésével, a szarvasmarhasperma termelésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: állatférõhelyek száma (db)
– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014300 Ló, lóféle tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a verseny- és a lovaglóistálló mûködtetésével (TEÁOR’08 9319) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: állatférõhelyek száma (db)
– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014400 Teve, teveféle tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a teve, tevefélék tenyésztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: állatférõhelyek száma (db)
– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014500 Juh, kecske tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a juh és a kecske tenyésztésével, a nyers juh- vagy kecsketej és a nyersgyapjú termelésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a gyapjúnyírással (TEÁOR’08 0162), a tímáripari bõr elõállításával (TEÁOR’08 1011), valamint a tejfeldolgozás-

sal (TEÁOR’08 1051) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága
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014600 Sertéstenyésztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sertéstenyésztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014700 Baromfitenyésztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a baromfitenyésztéssel (a tyúk, pulyka, kacsa, liba és gyöngytyúk tenyésztésével), a tojás termelésével, valamint a
baromfikeltetõ állomások üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a baromfitoll és -pehely termelésével (TEÁOR’08 1012) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

014900 Egyéb állat tenyésztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a félvad- vagy vadállatok (pl. strucc, emu, nyúl és egyéb prémes állat) üzemi körülmények között történõ tenyészté-
sével, az állattartásból származó irha, illetve hüllõ- vagy madárbõr termelésével, a férgek, puhatestû állatok tenyésztésé-
vel, selyemhernyó-tenyésztéssel, selyemgubó- elõállítással, a méhek tartásával, a méz és a méhviasz elõállításával, a
hobbiállatok (macskák, kutyák, madarak, hörcsög stb., kivéve: hal) tenyésztésével, valamint az egyéb állatok tenyészté-
sével [pl. a tenyésztett hüllõk (beleértve a kígyót, teknõst), éti csiga (kivéve tengeri)] kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a baromfitenyésztéssel (TEÁOR’08 0147), a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelésével
(TEÁOR’08 0170), a béka-, krokodil-, tengerihüllõfarmok (TEÁOR’08 0321, 0322), a halgazdaságok mûködtetésével
(TEÁOR’08 0321, 0322), valamint a hobbiállatok idomításával (TEÁOR’08 9609) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

015 Vegyes gazdálkodás

015000 Vegyes gazdálkodás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági termelõegység standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át meg nem haladó arányú, vegyesen
végzett növénytermesztõ és állattenyésztési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vegyes növénytermesztéssel (TEÁOR’08 011, 012), valamint a vegyes állattenyésztéssel (TEÁOR’08 014) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bevont termõterület
– Teljesítménymutató: állatállomány átlagos nagysága

016 Mezõgazdasági, betakarítást követõ szolgáltatás

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett mezõgazdasági tevékenységek közül a talaj-elõkészítéssel, a vetéssel,
telepítéssel, a növények gondozásával, a permetezéssel (ideértve a légi úton történõ permetezést is), a gyümölcsfa-, szõ-
lõmetszéssel, a rizsátültetéssel, gyökérnövények egyelésével, a betakarítással, a kártevõirtással, (ideértve a nyulak elleni
védekezést is), valamint a mezõgazdasági terület gondozásával, ökológiájának megóvásával, öntözési berendezések mû-
ködtetésével, a mezõgazdasági gép, berendezés kezelõszemélyzettel együtt való kölcsönzésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a betakarítás utáni tevékenységgel (TEÁOR’08 0163), a csatornákon keresztül történõ vízellátási tevékenységgel
(TEÁOR’08 3600), a mezõgazdasági terület drénezésével (TEÁOR’08 4312), a tájépítéssel és tervezéssel (TEÁOR’08
7111), az agronómusi, agrárközgazdászi tevékenységgel (TEÁOR’08 7490), az egyéb kártevõirtási szolgáltatással
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(TEÁOR’08 8129), a zöldterület-kezeléssel (TEÁOR’08 8130), valamint a mezõgazdasági kiállítások és vásárok rende-
zésével (TEÁOR’08 8230) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

016200 Állattenyésztési szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett mezõgazdasági tevékenységek közül az állatok szaporodását, növeke-
dését, termelõképességük javítását elõsegítõ tevékenységgel, a nyájak/csordák/gulyák gondozásával, terelésével, ba-
romfiivartalanítással, ketrecek tisztításával, a mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységekkel, a nyá-
jakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatással, a gyapjúnyírással, a gazdasági haszonállatok istállózásá-
val, gondozásával, etetésével, a patkolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadásával, mûködtetésével (TEÁOR’08 6820), agronómu-
sok, agrárközgazdászok tevékenységével (TEÁOR’08 7490), az állat-egészségügyi ellátással (TEÁOR’08 7500), álla-
tok beoltásával (TEÁOR’08 7500), állatok (pl. ménes) kölcsönzésével, bérbeadásával (TEÁOR’08 7739), a szórakozta-
tási célú lovagoltatással (TEÁOR’08 9311), a hobbiállat-gondozással (TEÁOR’08 9609) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

016300 Betakarítást követõ szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a növényi termékek elsõdleges piacra – beleértve a nyersanyagpiacot is – (pl. tisztítás, vágás, osztályozás, fertõtle-
nítés) díjazásos vagy szerzõdéses alapon történõ elõkészítésével, a gyapot tisztításával, a gyapotmag eltávolításával, a
dohánylevelek, a kakaóbab elõkészítésével, a gyümölcsök viaszolásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági termékek termelõ általi elõkészítésével (TEÁOR’08 011, 012 vagy 013), a betakarítás utáni, a ve-
tõmag minõségének javítását célzó tevékenységekkel (TEÁOR’08 0164), a dohánylevél kocsányozásával, újraszárításá-
val (TEÁOR’08 1200), az ügynöki nagykereskedõk és társaságok marketingtevékenységével (TEÁOR’08 46), valamint
a mezõgazdasági nyersanyag-nagykereskedelmmel (TEÁOR’08 46. 2) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

016400 Vetési célú magfeldolgozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vetõmag minõségének javítását célzó, betakarítás utáni tevékenységekkel, az értékesítésig végzett szárítással,
tisztítással, osztályozással, kezeléssel stb., valamint a genetikailag módosított vetõmagvak kezelésével kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vetõmagok termesztésével (TEÁOR’08 011 és 012), olajtermelés céljából történõ feldolgozásával (TEÁOR’08
1041), valamint a vetõmag jellemzõinek megváltoztatása érdekében végzett kutatás-fejlesztéssel (TEÁOR’08 7211)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: feldolgozott, kezelt vetõmag mennyisége (t)

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás

017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat:
– a saját rendelkezésû vadállomány elejtése, vadbefogás élelmiszer, csont, szõr, bõr és más hasonló termékek nyerése

céljából, az élõ vad átadása állatkerteknek, vadasparkoknak, kutatási vagy kereskedelmi célra,
– a vadászható apróvadfaj vadászati célú tenyésztése és telepítése,
– a vadászható nagyvadfaj vadászati célú zárttéri tartása és nevelése,
– a vadállomány szabályozása természetes körülmények között,
– a vadgazdálkodási szolgáltatás [az elkülönülten (megbízás alapján) végzett szolgáltatások: vadgazdálkodási tevé-

kenység egészének vagy részfolyamatainak végzése, a megbízási díj ellenében végzett, vadgazdálkodási célú állomány-
szabályozás].

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állattartásból származó irha, hüllõ- vagy madárbõr és egyéb haszontermék termelésével (TEÁOR’08 0149), az
üzemi körülmények között történõ húshasznú vadászható vadfajok tenyésztésével (TEÁOR’08 014), a vágóhídi irha,
bõr és egyéb haszontermék termelésével (TEÁOR’08 1011), a sport- és szabadidõs vadászattal, vadásztatással
(TEÁOR’08 9319), valamint a vadászat és vadgazdálkodás népszerûsítését célzó szolgáltatással (TEÁOR’08 9499) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= az adott vadgazdálkodási egységben (vadászatra jogosult – 1996. évi LV. tv. 6. §) érdekeltek/dolgozók/tagok lét-

száma (fõ);
= a vadászterület mérete (ha);

– Teljesítménymutató:
= elejtett/befogott vad mennyisége (db);
= mûvelt vadföld mennyisége (ha)
= kibocsátott apróvad mennyisége (db)

02 ERDÕGAZDÁLKODÁS

021000 Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az erdõ, erdõsáv telepítésével, a fásítással, az erdõ felújításával, gyérítésével, fenntartásával, erdei bokor és más fás
növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és egyéb) faanyag termelésével, valamint az erdei faiskola mûködtetésé-
vel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a karácsonyfa termesztésével (TEÁOR’08 0129), a faiskolák (kivéve erdei faiskolák) üzemeltetésével (TEÁOR’08
0130), a vadon termõ gomba és az egyéb nem fa erdei termékek gyûjtésével (TEÁOR’08 0230), valamint a faforgács és
egyéb fanyesedék termelésével (TEÁOR’08 1610) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: erdõgazdálkodással érintett terület nagysága (ha)
– Teljesítménymutató: eladott csemeték száma (db)

022000 Fakitermelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fafeldolgozáshoz szükséges és a feldolgozás nélkül felhasznált rönkfa termelésével, a fa energiatermelés céljából
történõ termelésével, gyûjtésével, a fakitermelésbõl származó hulladékok energia-elõállítás céljára történõ begyûjtésé-
vel, az erdõben, hagyományos módszerrel elõállított faszéntermeléssel, valamint a fa kitermelésével és durva megmun-
kálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a karácsonyfa termesztésével (TEÁOR’08 0129), az erdõ, erdõsáv telepítésével, fásításával, felújításával, gyéríté-
sével, fenntartásával (TEÁOR’08 0210), a vadon termõ, nem fa erdei termékek gyûjtésével (TEÁOR’08 0230), a fafor-
gács, fanyesedék termelésével (TEÁOR’08 1610), valamint a fa égetésével történõ faszén-elõállítással (TEÁOR’08
2014) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a kitermelt fa mennyisége

023000 Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vadon termõ növényi termékek (pl. gomba, szarvasgomba, héjas termésûek, moha, zuzmó, makk stb.) begyûjtésé-
vel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vadon termõ növényi termékek (kivéve: paratölgy) üzemi körülmények közötti termesztésével (TEÁOR’08 01
ág), a gomba-, szarvasgomba-termesztéssel (TEÁOR’08 0113), a bogyósok, héjas termésûek termesztésével
(TEÁOR’08 0125), a tûzifa begyûjtésével (TEÁOR’08 0220), a faforgács termelésével (TEÁOR’08 1610), valamint a
tengeri moszatok, algák, szivacsok begyûjtésével (TEÁOR’08 03) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött termék nagysága

024000 Erdészeti szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett erdészeti szolgáltatási tevékenységekkel (pl. a faállomány számbavé-
tele, értékelése, becslése, az erdõtûz oltása stb.), valamint fakitermelõ szolgáltatási tevékenységekkel, azaz a kitermelt fa
erdõn belüli mozgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

3372 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az erdei faiskola mûködtetésével (TEÁOR’08 0210), az erdõ drénezésével (TEÁOR’08 4312), valamint az építési
terület megtisztításával (TEÁOR’08 4312) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a szolgáltatással érintett erdõterület nagyasága

03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS

031000 Halászat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tengeri halászattal (TEÁOR’08 0311) és az édesvízi halászattal (TEÁOR’08 0312) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a halászhajók száma
– Feladatmutató: halászható vízterület nagysága (ha)
– Teljesítménymutató:

= halászattal töltött idõ (fõ/nap)
= halászattal zsákmányolt hal mennyisége (tonna)

032000 Haltenyésztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tengerihal-tenyésztéssel (TEÁOR’08 0321) és az édesvízihal-tenyésztéssel (TEÁOR’08 0322) kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= rendelkezésre álló halastóterület (ha)
= intenzív haltermelõ medence kapacitása (m3)

– Teljesítménymutató: elõállított ivadék, növendék és étkezési hal mennyisége (tonna)

05 SZÉNBÁNYÁSZAT

050000 Szénbányászat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a feketeszén-bányászattal (TEÁOR’08 0510) és a barnaszén-, lignitbányászattal (TEÁOR’08 0520) kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kitermelt szén mennyisége (kilotonna, terajoule)

06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS

060000 Kõolaj-, földgázkitermelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõolaj-kitermeléssel (TEÁOR’08 0610) és a földgázkitermeléssel (TEÁOR’08 0620) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kitermelt kõolaj, illetve földgáz mennyisége (kilotonna, terajoule)

07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

070000 Fémtartalmú érc bányászata
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasércbányászattal (TEÁOR’08 0710), az urán-, tóriumérc-bányászattal (TEÁOR’08 0721), valamint a színes-
fémérc-bányászattal (TEÁOR’08 0729) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kitermelt érc mennyisége (tonna)
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08 EGYÉB BÁNYÁSZAT

080000 Egyéb bányászat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõfejtéssel, gipsz, kréta bányászatával (TEÁOR’08 0811), a kavics-, homok-, agyagbányászattal (TEÁOR’08
0812), vegyi ásvány bányászatával (TEÁOR’08 0891), tõzegkitermeléssel (TEÁOR’08 0892), sókitermeléssel
(TEÁOR’08 0893), valamint egyéb m.n.s. bányászattal (TEÁOR’08 0899) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kitermelt nyersanyag mennyisége (tonna, kg, illetve m3)

09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS

090000 Bányászati szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatással (TEÁOR’08 0910) és egyéb bányászati szolgáltatással (TEÁOR’08
0990) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: az igénybe vett szolgáltatás értéke (M Ft)

10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS

100000 Élelmiszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a húsfeldolgozással, -tartósítással, baromfihús feldolgozásával, tartósításával, hús-, baromfihús-készítmény gyártá-
sával (TEÁOR’08 101 alágazat);

– a hal, rákfélék és puhatestûek elõkészítésével és tartósításával, a belõlük készült termékek gyártásával, emberi fo-
gyasztásra, valamint állati takarmányozásra szánt halliszt gyártásával, a halászat nélküli, feldolgozóhajókon történõ hal-
feldolgozással és -tartósítással, valamint a tengeri alga feldolgozásával (TEÁOR’08 102 alágazat);

– a burgonyafeldolgozással, -tartósítással, gyümölcs-, zöldséglé gyártásával, valamint egyéb gyümölcs-, zöldségfel-
dolgozással, -tartósítással (TEÁOR’08 103 alágazat);

– az olaj és margarin gyártásával (TEÁOR’08 104 alágazat);
– a tejtermék és jégkrém gyártásával (TEÁOR’08 105 alágazat);
– a malomipari termék, keményítõ, keményítõtermék gyártásával (TEÁOR’08 106 alágazat);
– a kenyér, friss pékáru, tartósított lisztes áru, valamint tésztafélék (TEÁOR’08 107 alágazat);
– a cukor, édesség gyártásával, tea, kávé feldolgozásával, fûszer, ételízesítõ, készétel, homogenizált, diétás étel, vala-

mint m.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával (TEÁOR’08 108 alágazat);
– a haszonállat-eledel és hobbiállat-eledel gyártásával (TEÁOR’08 109 alágazat)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

11 ITALGYÁRTÁS

110000 Italgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a desztillált szeszes ital gyártásával (TEÁOR’08 1101), szõlõbor (TEÁOR’08 1102), gyümölcsbor termelésével
(TEÁOR’08 1103), egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával (TEÁOR’08 1104), sör- (TEÁOR’08 1105), maláta-
gyártással (TEÁOR’08 1106), üdítõital, ásványvíz gyártásával (TEÁOR’08 1107) kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

120000 Dohánytermék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dohánytermékek és a dohány részeibõl készült termékek, a homogenizált vagy újrafeldolgozott dohány gyártásá-
val, a dohánylevelek kocsányozásával és újraszárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dohány termesztésével és elsõdleges termelõi feldolgozásával (TEÁOR’08 0115, 0163) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

130000 Textília gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a textilszálak elõkészítõ mûveleteivel, a szövéshez, illetve varráshoz használt fonal vagy cérna fonásával, a papírfo-
nal elõállításával (TEÁOR’08 131 alágazat);

– a textíliák különféle nyersanyagokból (pl. selyem-, gyapjú-, papír-, üvegszál) történõ szövésével, széles szövet,
bársony-, zsenília-, frottír- és gézszövet gyártásával (TEÁOR’08 132 alágazat);

– a textíliák és ruházati termékekkikészítésével (pl. fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek) (TEÁOR’08
133 alágazat);

– a máshova nem sorolt, egyéb textiláru gyártásával (TEÁOR’08 134 alágazat)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA

140000 Ruházat gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bõrruházat, munkaruházat, felsõruházat, alsóruházat, egyéb ruházat, kiegészítõk gyártásával (TEÁOR’08 141
alágazat);

– a szõrmésbõr cikkek gyártásával (TEÁOR’08 142 alágazat);
– a kötött, hurkolt harisnyafélék és az egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártásával (TEÁOR’08 143 alágazat)

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

150000 Bõrtermék, lábbeli gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bõr, szõrme kikészítésével, táskafélék, szíjazat gyártásával (TEÁOR’08 151 alágazat);
– a bármilyen anyagból, bármilyen technológiával készült, mindenféle rendeltetésû lábbeli, illetve részeinek, vala-

mint lábszár- és bokavédõ és hasonló cikkek gyártásával (TEÁOR’08 152 alágazat)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fa fûrészelésével, gyalulásával és egyéb gépi megmunkálásával, felvágásával, hántolásával és faragásával, szárí-
tásával, impregnálásával és tartósító anyaggal, valamint egyéb szerrel való kémiai kezelésével, vasúti talpfa, a táblába
össze nem állított fa padlóburkolók, fagyapot, faliszt, faforgács és más részekre aprított fatermék gyártásával
(TEÁOR’08 161 alágazat);

– a falemez, parketta, épületasztalos-ipari termék, tároló fatermék, valamint egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyár-
tásával (TEÁOR’08 162 alágazat)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége
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17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

170000 Papír, papírtermék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a papíripari rostanyag, valamint papír gyártásával (TEÁOR’08 171 alágazat);
– a papír csomagolóeszköz, háztartási, egészségügyi papírtemék, irodai papíráru, tapéta, valamint egyéb papír-, kar-

tontermék gyártásával (TEÁOR’08 172 alágazat)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

181 Nyomdai tevékenység

181100 Napilapnyomás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a napilap, újság, valamint a hetente legalább négyszer megjelenõ idõszaki kiadvány nyomásával kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyomtatott anyag kiadásával (TEÁOR’08 581), illetve dokumentum fénymásolásával (TEÁOR’08 8219) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: lapszámonkénti példányszám

181200 Nyomás (kivéve: napilap)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a magazin és a heti négynél kevesebbszer megjelenõ más idõszaki kiadvány nyomásával, a könyv és brosúra, zene-
mû és zenei kézirat, térkép, atlasz, plakát, hirdetési katalógus, prospektus és egyéb nyomtatott reklám, postabélyeg, adó-
bélyeg, tulajdoni okmány, csekk és más értékpapír, intelligens kártya (smart card, aktív memóriakártya), album, határ-
idõnapló, naptár és egyéb kereskedelmi nyomtatvány, személyes papíráru vagy levélpapír és egyéb nyomtatvány magas-
nyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással, szitanyomással és egyéb nyomógépen, sokszoro-
sítógépen, számítógépes nyomtatón, domborító sajtón történõ nyomtatásával, a címke, nyomtatott jelölés síknyomással,
mélynyomással, flexográfiai nyomással, és más eljárással történõ nyomtatásával, valamint a közvetlenül mûanyagra,
üvegre, fémre, fára és kerámiára való nyomással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szövetre és ruházati termékre történõ szita- és filmnyomással (TEÁOR’08 1330), az irodai papíráru gyártásával
(TEÁOR’08 1723), valamint a nyomtatott termékek kiadásával (TEÁOR’08 581) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az adatbeviteli tevékenységgel (pl. betûszedés, szedés, fényszedés stb.), az adatállományok különféle médiák alkal-
mazása céljára történõ elõkészítésével, a lemezkészítési szolgáltatásokkal, a nyomóhengerek készítésével, a nyomóle-
mezek készítésével, a domborításra vagy dombornyomásra szolgáló lemez és nyomóforma készítésével, elõkészítésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a divat- és formatervezéssel (TEÁOR’08 7410) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kötészettel, montírozással/kasírozással és a nyomás utáni más kisegítõ tevékenységekkel (pl. könyvek, brosúrák,
magazinok, katalógusok stb. kötése és befejezõ szolgáltatásai stb.), nyomtatott papír és karton kötésével és befejezõ
szolgáltatásaival, CD-ROM-készítés befejezõ szolgáltatásaival, az ügyfél egyedi igényeihez igazított postázás befejezõ
szolgáltatásaival (úgymint boríték elkészítése), valamint egyéb befejezõ nyomdai szolgáltatásokkal (pl. kivágás, benyo-
más vagy fólianyomás, Braille-írás másolása) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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182 Egyéb sokszorosítás

182000 Egyéb sokszorosítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zenei vagy más hangfelvételt, a mozgóképet vagy más videofelvételt tartalmazó lemez, kompaktlemez, videosza-
lag és szalag az eredeti példány alapján való sokszorosításával, másolásával, valamint a szoftvert vagy adatot tartalmazó
lemez vagy szalag az eredeti példány alapján való sokszorosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyomtatott anyag nyomásával (TEÁOR’08 1811, 1812), a szoftverkiadással (TEÁOR’08 582), a mozgókép, film,
video gyártásával és terjesztésével (TEÁOR’08 5911, 5912, 5913), a mozgóképet tartalmazó film filmszínházi forgal-
mazás céljából történõ sokszorosításával (TEÁOR’08 5912), a hangfelvétel eredeti (master-) példányának elõállításával
(TEÁOR’08 5920) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS

191000 Kokszgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kokszolókemencék mûködtetésével, koksz és félkoksz, szurok és szurokkoksz, kokszgáz, szén- és lignitkátrány
gyártásával, illetve koksz agglomerálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a feketeszén-, barnaszén- és lignitbrikett gyártásával (TEÁOR’08 1920) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elõállított koksz mennyisége (tonna)

192000 Kõolaj-feldolgozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cseppfolyós, gáznemû üzemanyagok és egyéb termékek kõolajból, bitumentartalmú ásványból vagy ezekbõl frak-
cionálással nyert párlatokból történõ gyártásával, kõolaj-finomítással, az ásványi anyagokból gyártott brikett elõállításá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elõállított kõolajtermékek mennyisége (tonna, liter)

20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

201 Vegyi alapanyag gyártása

201000 Vegyi alapanyag gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sûrített, szervetlen gáz gyártásával (TEÁOR’08 2011);
– a színezék- és pigmentalapanyag vagy -koncentrátum bármilyen alapanyagból történõ gyártásával, valamint a fluo-

reszcens hatóanyagú, illetve luminofórként használt termékek gyártásával (TEÁOR’08 2012);
– a kémiai elemek (kivéve: ipari gázok és fém alapanyagok), a szervetlen savak (kivéve: salétromsav), az alkáliák,

lúgok és egyéb szervetlen bázisok (kivéve: ammónia), az egyéb szervetlen vegyületek gyártásával, a vasércpiritek pör-
kölésével, a desztillált víz gyártásával, az urán- és a tóriumérc dúsításával, a nukleáris fûtõanyag újrafeldolgozásával
(TEÁOR’08 2013);

– a szerves vegyi alapanyagok és a két vagy több oxigénatomot tartalmazó vegyületek, valamint a szintetikus etil-al-
kohol, egyéb szerves vegyületek, a szintetikus aromás termékek gyártásával, illetve a szénkátrány lepárlásával
(TEÁOR’08 2014);

– a mûtrágyák, a mûtrágyaiparral kapcsolatos nitrogéntermékek, a virágföld, a tõzegbõl, természetes földbõl, homok-
ból, agyagból és ásványokból készült kevert virágföld gyártásával (TEÁOR’08 2015);

– a gyanták, mûanyag alapanyagok, nem vulkanizálható, hõre lágyuló elasztomerek gyártásával, a gyanták egyedi
igények szerinti keverésével, valamint a szintetikus gyanták gyártásával (TEÁOR’08 2016);

– a szintetikus kaucsuk alapanyagának, a szintetikus és természetes kaucsuk vagy kaucsukszerû anyag (pl. balata) ke-
verékeinek gyártásával (TEÁOR’08 2017)

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elõállított termék mennyisége
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202 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása

202000 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rovarölõ, a rágcsálók elleni, a gombaölõ és a gyomirtó szerek, a csírázást gátló és a növények növekedését szabá-
lyozó szerek, a növény- és talajfertõtlenítõ szerek (mezõgazdasági és egyéb célokra), valamint az egyéb, máshova nem
sorolt mezõgazdasági célú vegyi termékek gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûtrágya, nitrogénvegyület gyártásával (TEÁOR’08 2015) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

203 Festék, bevonóanyag gyártása

203000 Festék, bevonóanyag gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a festék, lakk, zománc és fénymáz (lakk), a felhasználásra elõkészített pigment, opalizáló és színezõanyag, az üveg-
szerûvé átalakuló zománc, máz és hasonló készítmény, a masztix, a tömítõvegyület és hasonló, nem tûzálló töltõ- vagy
felületkezelõ készítmény, a szerves oldószer és hígító, a felhasználási célra elõkészített festék- és lakkleoldó, a nyomda-
festék gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felhasználási célra elõ nem készített színezék, pigment (TEÁOR’08 2012), valamint a tinta és a tus gyártásával
(TEÁOR’08 2059) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

204000 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szerves felületaktív anyagok, a papírra, vattára és egyéb hordozóra felvitt szappan vagy felületaktív anyag, nyers
glicerin, szappan (kivéve: a kozmetikai szappan gyártása), felületaktív készítmények (pl. szilárd és folyékony formájú
mosópor, mosószer, mosó-fertõtlenítõ szer stb.), tisztító- és fényesítõszerek (pl. lakásillatosító és -szagtalanító készít-
mény, mûviasz és viaszkészítmény, fényesítõszer és -krém fához, üveghez és fémhez stb.) gyártásával (TEÁOR’08
2041);

– a illatszerek és testápolási cikkek gyártásával (pl. parfüm és kölnivíz, szépségápolási és sminkkészítmény, napozás
elõtti és utáni készítmény stb.), valamint a kozmetikai szappan gyártásával (TEÁOR’08 2042)

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kémiailag meghatározott vegyületek (TEÁOR’08 2013, 2014), a kõolajból nyert glicerin (TEÁOR’08 2014), va-
lamint a kozmetikai szappan gyártásával (TEÁOR’08 2042), valamint

– az illóolaj kinyerésével és finomításával (TEÁOR’08 2053) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

205 Egyéb vegyi termék gyártása

205000 Egyéb vegyi termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lõpor, a robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek (beleértve a biztonsági gyutacsot, detonátort, robbantószer-
kezetet, jelzõrakétákat stb.), illetve a gyufa gyártásával (TEÁOR’08 2051);

– az enyv és a felhasználásra elõkészített ragasztók (beleértve a gumi alapúakat) gyártásával (TEÁOR’08 2052);
– a természetes aromás termékek kivonatainak gyártásával, finomításával, a gyantaszerû anyagok, az illatszer- vagy

élelmiszer-ipari felhasználású illatanyag-keverék (pl. aromás desztillált víz) gyártásával (TEÁOR’08 2053);
– a fényképészeti célú lemez, film, fényérzékeny papír és egyéb fényérzékeny exponálatlan anyag, a fényképészeti

célú vegyi készítmény, a zselatin és származékainak, valamint a különféle vegyi termékek és az író- és rajzolótinta és -tus
gyártásával (TEÁOR’08 2059)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége
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206 Vegyi szál gyártása

206000 Vegyi szál gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûrost és szintetikus rost, a vágott szintetikus és mûszál, rost, a kártolatlan, fésületlen, fonásra nem elõkészített
szintetikus és mûszálköteg, a szintetikus és mûfonal (beleértve a nagy szakítószilárdságú fonalat és a szõnyegfonalat is),
a végtelen szintetikus és mûszál és -szalag gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szintetikus és a mûrost fonásával (TEÁOR’08 1310), valamint a varrócérna vegyi vágott szálból való gyártásával
(TEÁOR’08 1310) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS

210000 Gyógyszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyszeralapanyag (TEÁOR’08 2110), valamint gyógyszerkészítmény gyártásával (TEÁOR’08 2120) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

220000 Gumi-, mûanyag termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gumiabroncs, gumitömlõ (TEÁOR’08 2211), egyéb gumitermék gyártásával (TEÁOR’08 2219);
– a mûanyag lap, lemez, fólia, csõ, profil (TEÁOR’08 2221), mûanyag csomagolóeszköz (TEÁOR’08 2222), mû-

anyag építõanyag (TEÁOR’08 2223), valamint egyéb mûanyag termék gyártásával (TEÁOR’08 2229)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

231 Üveg, üvegtermék gyártása

231000 Üvegtermék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a síküveggyártással (TEÁOR’08 2311), síküveg továbbfeldolgozással (TEÁOR’08 2312), öblösüveggyártással
(TEÁOR’08 2313), üvegszálgyártással (TEÁOR’08 2314), valamint mûszaki, egyéb üvegtermék gyártásával
(TEÁOR’08 2319) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

232 Tûzálló termék gyártása

232000 Tûzálló termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kitermelt nemfém ásványi anyagokból (pl. a homok, kavics, kõ vagy agyag) elõállított közbensõ termékek, a tûz-
álló habarcs, beton stb., tûzálló kerámiacikkek és a magnezitbõl, dolomitból és kromitból készült tûzálló termékek gyár-
tásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elõállított termék mennyisége (tonna)

233 Kerámia, agyag építõanyag gyártása

233000 Kerámia, agyag építõanyag gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem tûzálló kerámia, kályha- és falburkoló csempék, mozaikkockák stb., valamint a nem tûzálló kerámialapok és
-kövezetek gyártásával (TEÁOR’08 2331);
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– a nem tûzálló agyagból készült szerkezeti célú építõanyagok (pl. kerámiatégla és tetõcserép, kéményfej, csõ, csator-
na stb.), illetve az égetett agyag födémblokk gyártásával (TEÁOR’08 2332)

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elõállított termék mennyisége (tonna/m2/ezer db)

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

234000 Porcelán, kerámiatermék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kerámiaedények, egyéb háztartási és piperecikkek, kerámiaszobrok és egyéb lakberendezési kerámiatárgyak
gyártásával (TEÁOR’08 2341);

– a kerámia szaniterfelszerelés (pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.) és az egyéb rögzített kerámiatermék, berende-
zés, szaniter, bútor gyártásával (TEÁOR’08 2342);

– a kerámia villamos szigetelõ és szigetelõszerelvény gyártásával (TEÁOR’08 2343);
– a kerámia- és ferritmágnes, valamint a laboratóriumi, kémiai és ipari célú kerámiatermékek gyártásával

(TEÁOR’08 2344);
– a szállítási és csomagolási célú kerámiafazék, -korsó és hasonló termékek, a máshova nem sorolt egyéb kerámiater-

mékek gyártásával (TEÁOR’08 2349)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ékszerutánzatok (TEÁOR’08 3213) és a kerámiajátékok gyártásával (TEÁOR’08 3240) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

235000 Cement-, mész-, gipszgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cement -(TEÁOR’08 2351), a mész- és a gipszgyártással (TEÁOR’08 2352) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236000 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építési betontermék (TEÁOR’08 2361), építési gipsztermék (TEÁOR’08 2362), elõre kevert beton (TEÁOR’08
2363), habarcs (TEÁOR’08 2364), szálerõsítésû cement (TEÁOR’08 2365), valamint az egyéb beton-, gipsz-, cement-
termék gyártásával (TEÁOR’08 2369) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

237 Kõmegmunkálás

237000 Kõmegmunkálás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építõiparban, a temetõben, az utakon, a tetõfedésnél stb. felhasznált kõ faragásával, megmunkálásával és csiszo-
lásával, valamint a kõbõl készült bútorok gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõfejtési tevékenységgel (TEÁOR’08 0811), illetve a malomkõ, csiszolóanyag és hasonló termékek gyártásával
(TEÁOR’08 239) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

239000 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a csiszolótermék (TEÁOR’08 2391) és m.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártásával (TEÁOR’08 2399) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

240000 Fémalapanyag gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártásával (TEÁOR’08 2410);
– az acélcsõgyártással (TEÁOR’08 2420);
– a hidegen húzott acélrúd (TEÁOR’08 2431), hidegen hengerelt keskeny acélszalag (TEÁOR’08 2432), hidegen

hajlított acélidom (TEÁOR’08 2433), valamint a hidegen húzott acélhuzal gyártásával (TEÁOR’08 2434);
– a nemesfém (TEÁOR’08 2441), alumínium (TEÁOR’08 2442), ólom, cink, ón (TEÁOR’08 2443), réz (TEÁOR’08

2444), egyéb nem vas fém (TEÁOR’08 2445), valamint nukleáris fûtõanyag gyártásával (TEÁOR’08 2446);
– a vas (TEÁOR’08 2451), acél (TEÁOR’08 2452), könnyûfém (TEÁOR’08 2453), valamint egyéb nem vas fém ön-

tésével (TEÁOR’08 2454)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

250000 Fémfeldolgozási termék gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fémszerkezet (TEÁOR’08 2511) és fém épületelem gyártásával (TEÁOR’08 2512);
– a központi fûtési kazán, radiátor (TEÁOR’08 2521), valamint fémtartály gyártásával (TEÁOR’08 2529);
– a vízgõzt vagy az egyéb gõzt fejlesztõ kazánok, kazánüzemi segédberendezések, atomerõmû-reaktor (kivéve az

izotóp-szétválasztót), hajókazán, erõmûi kazán alkatrészeinek gyártásával (TEÁOR’08 2530);
– a nehézfegyverek (tüzérségi felszerelés, mobil fegyverzet, rakétakilövõ, torpedócsõ, nehézgépfegyver), kis kalibe-

rû fegyverek (revolver, puska, könnyûgépfegyver), lég- és gázpuskák, -pisztolyok, hadi lõszerek, vadász- és sport- vagy
önvédelmi fegyver és ezek lõszereinek, robbanószer, mint pl. bomba, akna, torpedó gyártásával (TEÁOR’08 2540);

– a fémkovácsolással, -sajtolással, -kivágással és -hengerléssel, valamint a porkohászattal (TEÁOR’08 2550);
– a fémek plattírozásával (galvanizálása), anódos felületkezelésével, hõkezelésével, sorjázásával, homokfúvatásával,

koptatásával (fényesítése) és tisztításával, színezésével, gravírozásával, nemfémekkel és mûanyaggal való bevonásával,
lakkozásával, zománcozásával, valamint a fémek edzésével, nemesítésével (TEÁOR’08 2561);

– a fém munkadarabok fúrásával, esztergálásával, marásával, szikraforgácsolásával, gyalulásával, tükrösítésével,
üregelésével, kiegyensúlyozásával, fûrészelésével, köszörülésével, élezésével, hegesztésével, egyéb összekapcsolásával
stb., valamint a vágással és a fémre lézerrel történõ írással (TEÁOR’08 2562);

– a evõeszköz (TEÁOR’08 2571), lakat, zár (TEÁOR’08 2572) és szerszám gyártásával (TEÁOR’08 2573);
– az acél tárolóeszköz (TEÁOR’08 2591), könnyûfém csomagolóeszköz (TEÁOR’08 2592), huzaltermék

(TEÁOR’08 2593), kötõelem, csavar (TEÁOR’08 2594) és m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával
(TEÁOR’08 2599)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA

261100 Elektronikai alkatrész gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a félvezetõk és más alkatrészek (pl. az elektronikai kondenzátor, az elektronikai ellenállás,a mikroprocesszor, az
elektroncsõ stb.) gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az intelligens kártya (smart card, aktív memóriakártya) nyomtatásával (TEÁOR’08 1812), a modem (a jelátvitel
eszköze) gyártásával (TEÁOR’08 2630), a számítógép-monitor és televízió-képernyõ (TEÁOR’08 2620, 2640) gyártá-
sával stb. kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége
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261200 Elektronikai áramköri kártya gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lap gyártásával, a nyomtatott áramköri kártyába alkatrészek beül-
tetésével, a csatlakozókártya-modul, valamint a külsõ/belsõ számítógépmodemek gyártásával (TEÁOR’08 2612) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az intelligens kártya (smart card aktív memóriakártya) nyomtatásával (TEÁOR’08 1812), valamint a szereletlen
nyomtatott áramköri lap gyártásával (TEÁOR’08 2611) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

262000 Számítógép, perifériás egység gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az asztali számítógép, a hordozható számítógép (laptop), a központi nagyszámítógép, a kézi számítógép (pl. PDA),
a mágneslemez-meghajtók, félvezetõ (flash) tároló és más tárolóeszköz, a nyomtató, a monitor, a billentyûzet, mindenfé-
le típusú egér, botkormány (joystick) stb. gyártásával, valamint a számítógép-terminál, például bankjegykiadó automata
(ATM), nem mechanikus mûködtetésû, elektronikus pénztárgép (POS) és a többfunkciós irodai eszköz gyártásával kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosításával (TEÁOR’08 1820), az elektronikus alkatrész, valamint számító-
gép és periféria szerelt elektronikai egységeinek (TEÁOR’08 261), a külsõ/belsõ számítógépmodemek (TEÁOR’08
2612), a csatlakozókártya, -modul gyártásával és összeszerelésével (TEÁOR’08 2612), a nyomtatott áramköri lap
(TEÁOR’08 2612), a modem és jelátvivõ berendezésének gyártásával (TEÁOR’08 2630), a digitális távközlési kapcso-
lóegység, távadat-feldogozó berendezés (TEÁOR’08 2630), az elektronikus fogyasztási cikkek (TEÁOR’08 2640), a te-
levíziómonitorok és -kijelzõk (TEÁOR’08 2640), valamint az üres optikai és mágneses jelhordozók (TEÁOR’08 2680)
elõállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

263000 Híradás-technikai berendezés gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elektronikus jellel mûködõ vezetékes és vezeték nélküli telefon és adatátviteli berendezés, beleértve a rádió- és
televíziómûsor-sugárzó és vezeték nélküli híradás-technikai berendezés gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kommunikációs felhasználású elektronikai alkatrészek, szerelt alegységek (beleértve a számítógép külsõ/belsõ
modemje) (TEÁOR’08 261), a nyomtatott áramköri lapok (TEÁOR’08 2612), a számítógép és számítógép-perifériák
(TEÁOR’08 2620), a kép- és hangtechnikai fogyasztási cikkek (TEÁOR’08 2640), a GPS (globális helymeghatározó
rendszer) eszközök (TEÁOR’08 2651), az elektronikus eredményjelzõ táblák (TEÁOR’08 2790), valamint a forgalom-
irányító lámparendszer gyártásával (TEÁOR’08 2790) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

264000 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az otthoni szórakozás és gépjármûvek részére készült elektronikai hang- és képtechnikai készülékek, a hangosító
eszközök és a hangszerek erõsítõinek gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felvételes adathordozó sokszorosításával (számítógépes média, hang, kép stb.) (TEÁOR’08 182), a számító-
gép-periféria és számítógép-monitor (TEÁOR’08 2620), az üzenetrögzítõ készülékek (TEÁOR’08 2630), a személyhí-
vó berendezések (pager) (TEÁOR’08 2630), a távirányítók (TEÁOR’08 2630), a mûsorszóró stúdióberendezés
(TEÁOR’08 2630), az antennák (TEÁOR’08 2630), a digitális kamerák (TEÁOR’08 2670), valamint a gyárilag rögzített
(nem cserélhetõ) szoftverrel ellátott elektronikus játékok gyártásával (TEÁOR’08 3240) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége
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265100 Mérõmûszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a keresõ-, érzékelõ-, navigációs, vezérlõ-, légi és tengerészeti rendszer és készülék; a különbözõ alkalmazások auto-
matikus ellenõrzõ és szabályozóberendezése (például fûtõ-, légkondicionáló, hûtõ- és más háztartási gépekhez; a hõmér-
sékletet, páratartalmat, nyomást, vákuumot, tüzet, szintet, viszkozitást, sûrûséget, savtartalmat, koncentrációt és elfordulást
mérõ, megjelenítõ, jelzõ-, mérésadat-felvevõ, távadókészülék és eszköz); az összegezõ (azaz regisztráló) folyadékmérõ és
számlálószerkezet; az elektromosság és villamos jel jellemzõit mérõ és ellenõrzõ eszköz; a mintavétel útján szilárd anyag,
folyadék, gáz vagy összetett anyag kémiai és fizikai összetevõinek vagy koncentrációjának laboratóriumi analizálására al-
kalmazott mûszer és eszközrendszer, valamint más mérõ- és ellenõrzõ eszköz és részegységei gyártásával, valamint a nem
villamos mérõ-, ellenõrzõ és irányítóberendezés (kivéve az egyszerû mechanikus eszköz) gyártásával kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a telefonüzenet-rögzítõ készülékének (TEÁOR’08 2630), a sugárzásos berendezés (2660), az optikai helymeghatá-

rozó berendezés (TEÁOR’08 2670), a diktafon (TEÁOR’08 2823), a nem laboratóriumi tömegmérõ eszközök, vízszin-
tezõ, mérõszalag (TEÁOR’08 2829), az orvosi hõmérõ (TEÁOR’08 3250) gyártásával, az ipari folyamatirányító beren-
dezés üzembe helyezésével (TEÁOR’08 3320), valamint az egyszerû mechanikus mérõeszköz gyártásával (pl. mérõsza-
lag, idomszer, tolómérce) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

265200 Óragyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óra-, az ébresztõóra- és az idõmérõ szerkezet, valamint ezek részegységeinek gyártásával kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemfém óraszíj (textil, bõr mûanyag) (TEÁOR’08 1512), a nemesfém óraszíj (TEÁOR’08 3212), illetve a nem
nemesfém óraszíj gyártásával (TEÁOR’08 3213) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

266000 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sugárzásos készülék és csövei, a béta-, gamma-, röntgen- vagy egyéb sugárzásos berendezés, a számítógépes to-
mográf (CT) vizsgálóberendezés, a pozitron emissziós tomográfia (PET) vizsgálóberendezés, a mágneses magrezonan-
cia (MRI) berendezés, a gyógyászati ultrahangos berendezés, az elektrokardiográf (EKG), a gyógyászati elektromos en-
doszkópos készülék, az gyógyászati lézeres berendezés, a szívritmus-szabályozó (pacemaker), a hallásjavító készülék,
valamint az élelmiszer- és tejbesugárzó berendezés gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a barnítóágyak (szolárium) gyártásával (TEÁOR’08 2899) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

267000 Optikai eszköz gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az optikai készülékek és lencsék [pl. binokuláris távcsõ, mikroszkóp (kivéve elektron-, protonmikroszkóp)], távcsõ
(teleszkóp), prizma és különféle lencsék (kivéve a szemészeti); réteggel bevont vagy csiszolt lencse (kivéve a szemésze-
ti); a lencsék összeszerelése (kivéve szemészeti) és fényképészeti berendezés pl. fényképezõgép (kamera) és fénymérõ
gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógép-projektor (TEÁOR’08 2620), a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera
(TEÁOR’08 2630), a közhasználatú (háztartási) videokamera (TEÁOR’08 2640), a lézerrel mûködõ komplett berende-
zés, a fénymásológép (TEÁOR’08 2823), valamint a szemészeti termékek gyártásával (TEÁOR’08 3250) kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

268000 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mágneses és optikai rögzítésre alkalmas információhordozók gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felvételes információhordozó sokszorosításával (számítógép, hang, video stb.) (TEÁOR’08 182) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

270000 Villamos berendezés gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a villamos motor, áramfejlesztõ (TEÁOR’08 2711), áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával (TEÁOR’08
2712);

– a különféle újratölthetõ és nem tölthetõ akkumulátor gyártásával (TEÁOR’08 2720);
– a száloptikai kábel (TEÁOR’08 2731), egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel (TEÁOR’08 2732), valamint

szerelvény gyártásával (TEÁOR’08 2733);
– a villamos izzólámpa és fénycsõ és ezek részeinek és alkatrészeinek (kivéve magát a fényforrás üvegbúráját), to-

vábbá a villamos világítás tartozékainak és a lámpaszerkezet alkatrészeinek (kivéve az áramvezetõ huzalozott részeket)
gyártásával (TEÁOR’08 2740);

– a háztartási villamos készülék gyártásával (TEÁOR’08 2751) és nem villamos háztartási készülék gyártásával
(TEÁOR’08 2752);

– a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és villanyszerelési termék, világítóberendezés
vagy háztartási készülék elõbbi szakágazataiba nem sorolható különféle villamos termékek gyártásával (TEÁOR’08
2790)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

280000 Gép, gépi berendezés gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a motor, turbina (kivéve: légi, közútijármû-motor) (TEÁOR’08 2811), hidraulikus, pneumatikus berendezés
(TEÁOR’08 2812), egyéb szivattyú, kompresszor (TEÁOR’08 2813), csap, szelep (TEÁOR’08 2814), csapágy, erõátvi-
teli elem gyártásával (TEÁOR’08 2815);

– a fûtõberendezés, kemence (TEÁOR’08 2821), emelõ-, anyagmozgató gép (TEÁOR’08 2822), irodagép (kivéve:
számítógép és perifériái) (TEÁOR’08 2823), gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép (TEÁOR’08 2824), nem
háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó (TEÁOR’08 2825), valamint m.n.s. egyéb általános rendeltetésû gép gyártásával
(TEÁOR’08 2829);

– a mezõgazdasági, erdészeti traktor, az egytengelyes „gyalogjáró” kerti traktor, a kaszálógép, fûnyíró gép, az önra-
kodó, önürítõ szerkezettel felszerelt mezõgazdasági pótkocsi és nyergesvontató-pótkocsi, a mezõgazdasági talajmûvelõ,
ültetõ-, trágyázógép, az arató- és cséplõgép, a fejõgép, a mezõgazdasági szóró-, permetezõgép, berendezés, valamint az
egyéb mezõgazdasági gépek gyártásával (TEÁOR’08 2830);

– a fémmegmunkáló szerszámgép (TEÁOR’08 2841) és egyéb szerszámgép gyártásával (TEÁOR’08 2849);
– a kohászati gép (TEÁOR’08 2891), bányászati, építõipari gép (TEÁOR’08 2892), élelmiszer-, dohányipari gép

(TEÁOR), textil-, ruházati, bõripari gép, papíripari gép, mûanyag-, gumifeldolgozó gép és m.n.s. egyéb speciális gép
gyártásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA

290000 Közúti jármû gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a személygépkocsi, a tehergépjármûvek, az autóbuszok, trolibuszok és távolsági autóbuszok, a gépjármûmotor, a
gépjármû alvázának és az egyéb gépjármûveknek (pl. hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétéltû gépjármû, tûzoltó-
autó, úttisztító autó, mozgókönyvtár, páncélozott gépjármû stb.), valamint a gokart, egyéb versenyautó gyártásával és a
gépjármûmotor gyári átalakításával (TEÁOR’08 2910);
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– a gépjármû-karosszéria (beleértve a vezetõfülkét), a gépjármû bármely típusához, pótkocsihoz, nyerges pótkocsi-
hoz tartozó felszerelés, pótkocsi, nyerges pótkocsi és konténer (a szállítás egy vagy több módjára alkalmas szállítótar-
tály) gyártásával (TEÁOR’08 2920);

– a jármûvillamossági, -elektronikai készülékek (TEÁOR’08 2931), valamint a közúti jármû, jármûmotor alkatrésze-
inek gyártásával (TEÁOR’08 2932)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA

300000 Egyéb jármû gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajó (TEÁOR’08 3011), szabadidõ- és sporthajó gyártásával (TEÁOR’08 3012);
– a villamos, dízel, gõz és egyéb meghajtású kötöttpályás motorvonat, vasúti mozdony, az önjáró vasúti vagy villa-

mosvasúti kocsi, motoros vasúti tehervagon (zárt, nyitott és põrekocsi), karbantartó és szervizkocsi, a vontatott vasúti,
közúti kötöttpályás jármû, a bányák, pályán közlekedõ vontató és vontatott jármûvei, a mechanikai, elektromechanikai
jelzõ, biztonsági, forgalomirányító készülék, valamint a vasúti jármûhöz való szék és ülés gyártásával (TEÁOR’08
3020);

– az áru- és személyszállító, harci, sport- és egyéb repülõgép, a helikopter, a vitorlázó és a sárkányrepülõ, a kormá-
nyozható léghajó, hõlégballon, az ebbe a szakágazatba sorolt légi jármûvek alkatrészeinek, tartozékainak, repülésokta-
tás, gyakorlás földi berendezésének, az ûrjármû, ûrhajó-felbocsátó jármû, mûhold, ûrszonda, ûrállomás, ûrsikló, az inter-
kontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) gyártásával, a légi jármû és motorjának felújításával, átalakításával, valamint a
légi és ûrjármûvekhez való szék és ülés gyártásával (TEÁOR’08 3030);

– a tank, a páncélozott kétéltû jármû és az egyéb katonai harcjármû gyártásával (TEÁOR’08 3040);
– a motorkerékpár (TEÁOR’08 3091), kerékpár, mozgássérült kocsi (TEÁOR’08 3092), valamint m.n.s. egyéb jármû

gyártásával (TEÁOR’08 3099)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

31 BÚTORGYÁRTÁS

310000 Bútorgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az irodabútor (TEÁOR’08 3101), konyhabútor (TEÁOR’08 3102), ágybetét (TEÁOR’08 3103) és egyéb bútor
gyártásával (TEÁOR’08 3109) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG

321000 Ékszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a érme (TEÁOR’08 3211), ékszer (TEÁOR’08 3212), divatékszer gyártásával (TEÁOR’08 3213) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

322000 Hangszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a húros hangszerek, a billentyûs hangszerek (beleértve a gépzongorát is), az orgona (beleértve a harmóniumot és
hasonló billentyûs hangszereket is, szabad fémfúvókás síppal), a harmonika és hasonló hangszer (beleértve a szájharmo-
nikát is), a fúvós hangszerek (fa- és rézfúvós is), az ütõhangszerek, az elektronikus hangképzésû hangszerek, zenélõdo-
boz, vásártéri orgona, verkli, a hangszer alkatrészeinek és kellékeinek, valamint a síp, jelzõkürt és más, szájjal fújt jeladó
fúvós hangszer gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek sokszorosításával (TEÁOR’08 182), mikrofon, hangszóró
(erõsítõ), fejhallgató és hasonló alkatrész (TEÁOR’08 2640), lemezjátszó, magnetofon és hasonló termék (TEÁOR’08
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2640), játékhangszer (TEÁOR’08 3240) gyártásával, orgona és más hangszerrégiség javításával (TEÁOR’08 3319), a
felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek kiadásával (TEÁOR’08 5920), illetve a zongorahangolással
(TEÁOR’08 9529) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

323000 Sportszergyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sport- és atlétikai szerek gyártásával (a ruházat és cipõ kivételével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajóvitorla (TEÁOR’08 1392), a sportruházat (TEÁOR’08 1413), a nyerges áru és lószerszám (TEÁOR’08
1512), ostor és lovaglópálca (TEÁOR’08 1512), sportcipõ (TEÁOR’08 1520), fegyver és lõszer (TEÁOR’08 2540), a
súlyemelésnél használt fémsúlyok (TEÁOR’08 2599), a sportjármû (a tobogán és hasonlók kivételével) (TEÁOR’08 29
és 30), a csónak (TEÁOR’08 3012), a biliárdasztal (TEÁOR’08 3240), a fül- és orrdugó (TEÁOR’08 3299) gyártásával
és sportszerek javításával (TEÁOR’08 9529) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

324000 Játékgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a babák, játékok (beleértve az elektronikus játékot is), a méretarányos modellek és a gyerekjármûvek (a fémkerék-
pár és fémtricikli kivételével) bármilyen anyagból (fa, gumi, papír, mûszál stb.) történõ gyártásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a videojáték elektronikus vezérlõkonzoljának (TEÁOR’08 2640), a kerékpár (TEÁOR’08 3092), a beugrató eszköz
(TEÁOR’08 3299) gyártásával, valamint a videojáték programozásával, a szoftverkiadással (TEÁOR’08 6201) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

325000 Orvosi eszköz gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a laboratóriumi készülék, sebészeti, gyógyászati készülék, felszerelés, fogászati eszköz és felszerelés, fogszabályo-
zó eszköz, termék és a fogsor gyártásával, továbbá az orvosi, fogorvosi, állatorvosi és hasonló bútor gyártásával kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogászati ragasztóanyag (TEÁOR’08 2042), a gyógyászati felhasználású és minõségû vatta, kötszer stb.
(TEÁOR’08 2120), az elektromos orvosi és elektromos gyógyászati berendezések (TEÁOR’08 2660), a kerekesszék
(TEÁOR’08 3092) gyártásával és az optikusi tevékenységekkel (TEÁOR’08 4778) kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

329000 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a seprû-, kefegyártással (TEÁOR’08 3291), valamint egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenységgel (TEÁOR’08
3299) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: késztermék mennyisége

33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

331100 Fémfeldolgozási termék javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 25-ös ágazatba tartozó fémtermékek javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a penge és fûrész élezésével (TEÁOR’08 3312), a központi fûtési rendszerek javításával (TEÁOR’08 4322) és a
mechanikai zárszerkezet, széf, páncélszekrény biztonsági rendszer szolgáltatás keretében, nem elkülönülten történõ ja-
vításával (TEÁOR’08 8020) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331200 Ipari gép, berendezés javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 28-as ágazatba sorolt ipari gépek és gépi berendezések javításával és karbantartásával, mint a penge, fûrész élezé-
sével, cseréjével, a hegesztõkészülékkel végzett ipari, üzemi javító szolgáltatással (pl. gépjármûhöz, általános rendelte-
téssel); a mezõgazdasági és más nagygépek, gépi berendezések javításával (pl. emelõvillás targonca és más anyagmoz-
gató gép, szerszámgép, kereskedelmi hûtõberendezés, építõgép és bányagép) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a légi jármû motorjának javításával, karbantartásával (TEÁOR’08 3316), a nem ipari kazán, kemence és egyéb fû-
tõberendezés telepítésével, javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 4322), a személyfelvonók és mozgólépcsõk tele-
pítésével, javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 4329), valamint a közúti gépjármû motorjainak, alkatrészeinek
jármûjavító mûhelyi javításával, karbantartásával, szervizelésével (TEÁOR’08 452, 4540) és a számítógép javításával
(TEÁOR’08 9511) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331300 Elektronikus, optikai eszköz javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 265, 266 és 267 alágazatban elõállított termékek (kivéve: háztartási cikkek) javításával és karbantartásával kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fénymásoló gép (TEÁOR’08 3312), számítógép és perifériás egységei (TEÁOR’08 9511), számítógépes kivetítõ
(TEÁOR’08 9511), kommunikációs eszköz (TEÁOR’08 9512) és a lakossági (sorozatban gyártott) televízió és videoka-
mera javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 9512), valamint a lakossági felhasználású videokamera (TEÁOR’08
9521), karóra és falióra javításával (TEÁOR’08 9525) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331400 Ipari villamos gép, berendezés javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 27-es ágazatba tartozó [kivéve a 275 alágazatba (háztartási gép] tartozókét) termékek javításával és karbantartásá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógép és számítógép-periféria (TEÁOR’08 9511), kommunikációs eszköz (TEÁOR’08 9512), szórakoztató
elektronikai cikkek javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 9521), valamint karóra és falióra javításával
(TEÁOR’08 9525) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331500 Hajó, csónak javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 30-as ágazatba tartozó vízi jármû javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajó gyári átépítésével (TEÁOR’08 301), hajók és csónakok motorjainak javításával és karbantartásával
(TEÁOR’08 3312), valamint hajó bontásával, szétszerelésével (TEÁOR’08 3831) kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331600 Repülõgép, ûrhajó javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a repülõgép, ûrjármû javításával, karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a repülõgép gyári nagy (generál) javításával, gyári újjáépítésével (TEÁOR’08 3030) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331700 Egyéb közlekedési eszköz javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 30-as ágazatba tartozó egyéb jármû (kivéve: motorkerékpár és kerékpár) javításával, karbantartásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavításával és átalakításával (TEÁOR’08 3020), a katonai úszó jármûvek
(TEÁOR’08 3040), a bevásárlókocsi (TEÁOR’08 3311), a vasúti szállítóeszköz motorjainak (TEÁOR’08 3312), a motor-
kerékpár javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 4540), valamint a kerékpárjavítással (TEÁOR’08 9529) kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

331900 Egyéb ipari eszköz javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ezen ágazat más szakágazatába nem sorolt eszközök javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– otthoni és irodai bútor javításával, bútor restaurálásával (TEÁOR’08 9524), kerékpárjavítással (TEÁOR’08 9529)
és a ruházat javításával és átalakításával (TEÁOR’08 9529) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javításra fordított munkaórák átlagos mennyisége

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332000 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépek telepítésére szakosodott egység mûködésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felvonó, mozgójárda, automatikus ajtó, porelszívó rendszer stb. (TEÁOR’08 4329), ajtó, lépcsõ, üzleti felszere-
lés, bútorzat (TEÁOR’08 4332) felszerelésével, valamint a személyi számítógép üzembe helyezésével (TEÁOR’08
6209) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: egy telepítésre fordított munkaórák átlagos mennyisége

35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a villamosenergia-termeléssel (TEÁOR’08 3511), -szállítással (TEÁOR’08 3512), -elosztással (TEÁOR’08 3513),
valamint -kereskedelemmel (TEÁOR’08 3514) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a megtermelt, az elszállított, az elosztott, valamint az értékesített villamosenergia mennyisége
(GWh)

352000 Gázellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gázgyártással (TEÁOR’08 3521), -elosztással (TEÁOR’08 3522), -kereskedelemmel (TEÁOR’08 3523) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: az elõállított, az leosztott, valamint az értékesített gáz mennyisége (gigajoule)
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353000 Gõzellátás, légkondicionálás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a gõz és melegvíz fûtési, energia és egyéb célokra történõ termelésével, gyûjtésével és elosztásával, a hûtött levegõ

termelésével és elosztásával, a hûtött víz hûtési célokra történõ termelésével és elosztásával, valamint az élelmiszer és
nem élelmiszer céljára szolgáló jég gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített hõ, melegvíz, hûtött víz mennyisége (terajoule; m3)

36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a folyókból, tavakból, kutakból stb. történõ vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

csatornahálózaton) történõ gyûjtésével, vízszolgáltatás céljából történõ víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvetõ létfel-
tételek biztosítása érdekében, talajvízbõl vagy tengervíz sómentesítésével történõ víztermeléssel, vízelosztással, vala-
mint az öntözõcsatornák mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE

370000 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a szennyvízkezelõ rendszerek és berendezések mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a

szennyvíz összegyûjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztõgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna
tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

381 Hulladékgyûjtés

3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése

381101 Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása,
átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyûjtést az utcán és a lakásokból keverten és elõválogatottan gyûjtött hulla-

dék, úgy mint kartonpapír, papír, mûanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idõszakos begyûjté-
sével és válogatásával,

– az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet elõállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.
Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése,
szállítása, átrakása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szõr, kõtörmelék a textilfeldolgozás
hulladékainak összegyûjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyûjtést az utcán és a lakásokból keverten gyûjtött hulladék, úgy mint kar-
tonpapír, papír, mûanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idõszakos begyûjtésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szõr, kõtörmelék a textilfeldolgozás
hulladékainak összegyûjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

3812 Veszélyes hulladék gyûjtése

381201 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a patológián keletkezõ hulladék (anatómiai hulladék, nem anatómiai hulladék, éles, szúró anyagok, például tûk,
szikék); az egyéb, kórházból, orvosi, fogorvosi rendelõbõl, orvosi laboratóriumból származó biológiai, fertõzõ hulladék;
az egyéb veszélyes biológiai hulladék (háztartásokon kívüli helyszínekrõl) összegyûjtésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az olyan veszélyes hulladék (kivéve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi
egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben elõírt speciális módszert igényel
(például nukleáris hulladék) összegyûjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: begyûjtött hulladék mennyisége (t)

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem veszélyes hulladé-
kok égetésére elõírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb nem veszélyes hulladék, úgymint: mezõgazdasági hulladék kémiai vagy biológiai redukciója és hasonló
kezelési tevékenységek végzésével, komposztálással, ártalmatlanításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet elõállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égeté-
sére elõírt normáknak és követelményeknek) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

383 Hulladékanyag hasznosítása

383100 Használt eszköz bontása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mindenféle roncsnak az újra feldolgozható anyagok kinyerése és elkülönítése érdekében történõ szétbontásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a használt termékek kártékony hatások megszüntetése érdekében történõ ártalmatlanításával (TEÁOR’08 3822), a

roncsautóknak, hajóknak, számítógépeknek, televízióknak és egyéb készülékeknek, berendezéseknek a még használha-
tó részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából történõ bontásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (ke-
reskedelem megfelelõ tétele).

3832 Hulladék hasznosítása

383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel elõállított elektromos ener-
gia, gõz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383203 Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása során égetéssel vagy egyéb módszerekkel elõállított elektromos energia,
gõz, biogáz, alternatív üzemanyag termelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS

390 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a talaj, a talajvíz és a bányák szennyezõdésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervek
megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– vízellátáshoz kapcsolódó víztisztítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (360000).

390002 Felszíni víz szennyezõdésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a talaj, a talajvíz és a bányák szennyezõdésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervek
megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390003 Épületek szennyezõdésmentesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek szennyezõdésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervek megvalósításá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390004 Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a telephely szennyezõdésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervek megvalósításá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390005 Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a levegõ és egyéb m.n.s szennyezõdésmentesítésével kapcsolatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ tervek
megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

– a környezeti szükségállapot kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

390006 Egyéb speciális szennyezésellenõrzési tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a savas kiülepedés („savas esõ”) figyelésével, ellenõrzésével és kárértékelésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-

sokat;
– az egyéb m.n.s. speciális szennyezés ellenõrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági kártevõirtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (016100),
– köz- és egyéb szabadtéri területek söprésével és locsolásával stb. kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (812900).

41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE

411000 Épületépítési projekt szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a késõbbi eladásra szánt épület vagy egyéb építmény építésével kapcsolatos építési projekt szervezésével (pénz-
ügyi, mûszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakó- és nem lakóépület építésével (TEÁOR’08 4120), valamint az építészmérnöki és mérnöki tevékenységgel
(TEÁOR’08 711), és a projektvezetéssel, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatással (TEÁOR’08 711) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

412000 Lakó- és nem lakóépület építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bármilyen típusú lakóépület (pl. családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú
nem lakóépület (pl. ipari épület, gyár, összeszerelõ üzem, mûhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület
szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévõ lakóépület felújításával és renoválásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari létesítmény építésével (TEÁOR’08 4299), az építészmérnöki és mérnöki tevékenységgel (TEÁOR’08
711), valamint az épületépítési projekt vezetésével (TEÁOR’08 711) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m2)

42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE

421 Út, vasút építése

421100 Út, autópálya építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármû-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest épí-
tésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülõtéri kifutópálya építésével kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közúti világítási és elektromos jelzõrendszer felszerelésével (TEÁOR’08 4321), az építõmérnöki és a mérnöki te-
vékenységgel (TEÁOR’08 711), valamint az építési projekt vezetésével (TEÁOR’08 711) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége, illetve felülete (km, illetve m 2)
= megépített kifutópálya hossza, felülete (m, illetve m2)
= megépített kerékpárút hossza (km)

421200 Vasút építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasút, valamint városi és elõvárosi vasút – beleértve a nem elektronikus és jelfogós vasúti pályaellenõrzõ és bizto-
sítóberendezés – építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a világítás, illetve elektronikus jelzõ-, pályaellenõrzõ és biztosítóberendezés felszerelésével (TEÁOR’08 4321), az
építõmérnöki és mérnöki tevékenységgel (TEÁOR’08 711), valamint az építési projekt vezetésével (TEÁOR’08 711)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= megépített, magasabb mûszaki tartalommal átépített, illetve rekonstruált vasúti, illetve városi és elõvárosi vasút

vágányhossz (km)
= megépített, illetve kicserélt alépítmény (db, km, illetve m3)
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421300 Híd, alagút építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a híd (beleértve az emelt szintû autópálya felsõ átvezetõ hídjait, felüljáróit) és alagút építésével kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a világítás és az elektromos jelzõ felszerelésével (TEÁOR’08 4321), az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység-
gel (TEÁOR’08 711), valamint az építési projekt vezetésével (TEÁOR’08 711) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megépített hidak, alagutak hossza (km)

422 Közmûépítés

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmû építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a folyékony és légnemû anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves
részét képezõ épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetéssel (TEÁOR’08 7112) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megépített vezeték hossza

422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elektromos és híradás-technikai elosztóvezetékek és kapcsolódó építmények, illetve szerkezetek építésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetéssel (TEÁOR’08 7112) és az épületen és egyéb építmé-
nyen a távközlési vezetékhálózat felszerelésével és helyszíni szerelésével (TEÁOR’08 4321) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: vezeték, erõmû beruházás értéke (M Ft)

429 M.n.s. egyéb építmény építése

429100 Vízi létesítmény építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vízi út, kikötõi és folyami létesítmény, szabadidõs tevékenységet szolgáló kikötõ, hullámtörõ gát, zsilip, töltés,
völgyzáró gát stb., valamint völgyzáró és védõgát építésével, illetve a vízi útvonalak kotrásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat;

– víztermelõ kút fúrásával és ásásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetéssel (TEÁOR’08 7112) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megépített partfal hossza (m) kikötõhelyek száma (db)

429900 Egyéb m.n.s. építés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari létesítmények építésével, az építési munkákkal, valamint a földterület értéknöveléssel együtt járó parcellá-
zásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari gépek, berendezések üzembe helyezésével (TEÁOR’08 3320), a földterület értéknövelés nélküli parcellá-
zásával (TEÁOR’08 6810), valamint az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetéssel (TEÁOR’08 7112)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: beruházás értéke (M Ft)
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43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS

431 Bontás, építési terület elõkészítése

431100 Bontás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek, egyéb szerkezetek bontásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

431200 Építési terület elõkészítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építési terület megtisztításával, a megtartandó növényzet fizikai védelmével, a talajmozgatással, a bányászati te-
rület elõkészítésével, a takaróréteg eltávolításával, egyéb terület-elõkészítési mûveletek ásványi lelõhelyeken (kivéve:
az olaj- és földgázlelõhelyek) történõ végzésével, az építési terület és a mezõgazdasági és erdészeti terület lecsapolásá-
val, a termõterület építõipari jellegû földmunkáival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõolaj- és földgáztermelõ kutak fúrásával (TEÁOR’08 0610, 0620), a kõolaj- és földgáztermelõ kutak díjazásért
vagy szerzõdéses alapon történõ fúrásával (TEÁOR’08 0910), a szennyezett talaj ártalmatlanításával, aknák és hasonlók
építési területrõl történõ eltávolításával (beleértve a robbantást is) (TEÁOR’08 3900), víztermelõ kút fúrásával
(TEÁOR’08 4221), valamint a kútásással (TEÁOR’08 4399) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,

– a finom tereprendezést (439900).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megtisztított terület nagysága

431300 Talajmintavétel, próbafúrás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra történõ próbafúrással és talajmintavétellel kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõolaj- és földgáztermelõ kutak fúrásával (TEÁOR’08 0610, 0620), kõolaj- és földgáztermelõ kutak díjazásos
vagy szerzõdéses alapon történõ fúrásával (TEÁOR’08 0910), a (nem kõolaj- és földgáz-) bányászati tevékenység kere-
tében történõ próbafúrással és fúrási kiegészítõ szolgáltatással (TEÁOR’08 0990), víztermelõ kút fúrásával, ásásával
(TEÁOR’08 4221), aknamélyítéssel, -süllyesztéssel, kútásással (TEÁOR’08 4399), valamint kõolaj- és földgázmezõ
feltárásával, geofizikai, geológiai és szeizmográfiai felméréssel (TEÁOR’08 7112) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: próbafúrások/mintavételek száma

432 Épületgépészeti szerelés

432100 Villanyszerelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a valamennyi épületen és egyéb építményen az elektromos vezeték és csatlakozó, mérõóra, számítógép-hálózat és
kábeltelevízió vezetékei a száloptikás vezetékekkel együtt, mûholdvevõ antenna, világítási rendszer, tûzjelzõ, betörés
elleni riasztórendszer, közúti, vasúti világítási és elektromos jelzõrendszer, repülõtéri kifutópálya világításának felszere-
lésével és helyszíni szerelésével, valamint az elektromos eszközök és háztartási felszerelések csatlakoztatásával kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a távközlési és erõsáramú vezeték építésével (TEÁOR’08 4222), az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tûz-
jelzés) szolgáltatás keretében nem elkülönülten végzett üzembe helyezésével, fenntartásával (TEÁOR’08 8020) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

432200 Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a csõvezeték, a fûtõ- és a légkondicionáló rendszer felszerelésével, valamint az ezzel összefüggõ bõvítési, átalakítá-
si, karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari kemence, kazán, egyéb fûtési berendezés javításával (TEÁOR’08 3312) és az elektromos padlófûtés besze-
relésével (TEÁOR’08 4321) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

432900 Egyéb épületgépészeti szerelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épület és egyéb építmény különféle szerkezeteinek (kivéve: az elektromos, csõvezeték, fûtési, légkondicionálási
rendszer, valamint az ipari gép szerelése) szerelésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari gép, berendezés üzembe helyezésével (TEÁOR’08 3320) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

433 Befejezõ építés

433100 Vakolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek és építmények belsõ és külsõ vakolásával, stukkók készítésével – beleértve a rögzítõhálók felszerelését
is – kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (pl. ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok stb., az automata és forgóajtó kivé-
telével), beépített bútor, konyha, lépcsõ, üzleti berendezés, laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelésével és ha-
sonlók beszerelésével, valamint a belsõtéri befejezõ munkákkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az automata és forgóajtó beszerelésével (TEÁOR’08 4329) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

433300 Padló-, falburkolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületen és egyéb építményen a kerámiából, betonból vagy faragott kõbõl készült fal- és padlóburkoló lap, külsõ
homlokzat (díszkerámia, kõ, tégla stb.), parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült falburkolat, szõ-
nyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy mûanyagból készülteket is), mozaikpadló, márványból,
gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belsõ díszítõ lerakásával, felrakásával, felerõsítésével vagy felsze-
relésével, valamint a tapétázással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

433400 Festés, üvegezés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek belsõ és külsõ festésével, kerítések, rácsok, nyílászárók, egyéb építmények festésével, az üvegezés, tü-
körburkolat stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermékek felszerelésével, az ablaküvegezéssel kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

433900 Egyéb befejezõ építés m.n.s.
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az új épület elsõ, nem elkülönült, az építkezés befejezésekor történõ takarításával, az egyéb, máshová nem sorolt
befejezõ építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– valamennyi építményfajta belsõ takarításával (TEÁOR’08 8121), az épületek speciális belsõ és külsõ takarításával
(TEÁOR’08 8122), valamint a belsõépítészi, dekorációs tevékenységekkel (TEÁOR’08 7410) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény
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439 Egyéb speciális szaképítés

439100 Tetõfedés, tetõszerkezet-építés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tetõszerkezet-építéssel, valamint a tetõfedéssel, esõ- és ereszcsatorna létesítésével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építõipari gépek és eszközök személyzet nélküli kölcsönzésével (TEÁOR’08 7732) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különbözõ építmények létrehozásánál alkalmazott, valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális
berendezést igénylõ szakképítési tevékenységgel (pl. alapok építése, beleértve a cölöpverést is, dohosság elleni és víz-
szigetelési munka, épület páramentesítése stb.), a föld felszíne alatti munkákkal, szabadtéri úszómedence építésével, az
épületek külsõ homlokzatának gõz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel történõ tisztításával, a daru és más spe-
ciális, építõipari szakágazathoz nem rendelhetõ építõipari berendezés személyzettel együtt való kölcsönzésével, vala-
mint a kútásással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az építõipari gépek és eszközök személyzet nélküli kölcsönzésével (TEÁOR’08 7732) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: átlagos munkaóraigény

45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA

451000 Gépjármû-kereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a személygépjármû-, könnyûgépjármû-kereskedelemmel (TEÁOR’08 4511), valamint egyéb gépjármû-kereskede-
lemmel (TEÁOR’08 4519) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: – értékesített gépjármûvek száma

452000 Gépjármûjavítás, -karbantartás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépjármûvek javításával és karbantartásával, a gumiabroncs és a gumibelsõ javításával, felszerelésével vagy cse-
réjével, centírozással, kerékbeállítással, korrózióvédelemmel, valamint az alkatrészek és tartozékok felszerelésével
(nem az autógyártás részeként, folyamatában) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gumiabroncs újrafutózásával és felújításával (TEÁOR’08 2211), valamint a motorkerékpár, -alkatrész kereske-
delmével, javításával (TEÁOR’08 4540) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: javítóállások száma
– Teljesítménymutató: javított, karbantartott jármûvek száma (db) átlagos felhasznált munkaórák száma jármûven-

ként

453000 Gépjármûalkatrész-kereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépjármûalkatrész-nagykereskedelemmel (TEÁOR’08 4531) és a gépjármûalkatrész-kiskereskedelemmel
(TEÁOR’08 4532) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

454000 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a motorkerékpárok (beleértve a mopedet is) nagy- és kiskereskedelmével, a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
nagy- és kiskereskedelmével (beleértve a levélben megrendelést és a bizományosi, ügynöki tevékenységeket is), vala-
mint a motorkerékpár karbantartásával és javításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kerékpár, kerékpáralkatrész és -tartozék nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4649), a kerékpár, kerékpáralkatrész
és -tartozék kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4764), a motorkerékpár bérbeadásával (TEÁOR’08 7739), valamint a ke-
rékpár javításával és karbantartásával (TEÁOR’08 9529) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség/átlagos munkaóraigény

46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR)

461000 Ügynöki nagykereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági termék (TEÁOR’08 4611), alapanyag, üzemanyag (TEÁOR’08 4612), fa-, építési anyag
(TEÁOR’08 4613), gép, hajó, repülõgép (TEÁOR’08 4614), bútor, háztartási áru, fémáru (TEÁOR’08 4615), textil, ru-
házat, lábbeli, bõráru (TEÁOR’08 4616), élelmiszer, ital, dohányáru (TEÁOR’08 4617), valamint egyéb termék ügynö-
ki nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4618) és a vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelemmel (TEÁOR’08 4619)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

462000 Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gabona, dohány, vetõmag, takarmány (TEÁOR’08 4621), dísznövény (TEÁOR’08 4622), élõállat (TEÁOR’08
4623) és bõr nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4624) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

463000 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel (TEÁOR’08 4631), hús, húskészítmény (TEÁOR’08 4632), tejter-
mék, tojás, zsiradék (TEÁOR’08 4633), ital, (TEÁOR’08 4634), dohányáru (TEÁOR’08 4635), cukor, édesség
(TEÁOR’08 4636), kávé, tea, kakaó, fûszer (TEÁOR’08 4637) és egyéb élelmiszer nagykereskedelmével (TEÁOR’08
4638), valamint élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

464000 Háztartási cikk nagykereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a textil (TEÁOR’08 4641), ruházat, lábbeli (TEÁOR’08 4642), elektronikus háztartási cikk (TEÁOR’08 4643),
porcelán, üvegáru, tisztítószer (TEÁOR’08 4644), illatszer (TEÁOR’08 4645), gyógyszer, gyógyászati termék
(TEÁOR’08 4646), bútor, szõnyeg, világítóberendezés (TEÁOR’08 4647), óra, ékszer (TEÁOR’08 4648), valamint
egyéb háztartási cikk (TEÁOR’08 4649) nagykereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

465000 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógép, periféria, szoftver (TEÁOR’08 4651) és elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei
nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4652) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

466000 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági gép, berendezés (TEÁOR’08 4661), szerszámgép (TEÁOR’08 4662), bányászati, építõipari gép
(TEÁOR’08 4663), textilipari gép, varró-, kötõgép (TEÁOR’08 4664), irodabútor (TEÁOR’08 4665), egyéb irodagép,
-berendezés (TEÁOR’08 4666), valamint egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4669) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség
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467000 Egyéb szakosodott nagykereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üzem, tüzelõanyag (TEÁOR’08 4671), fém, érc (TEÁOR’08 4672), fa, építõanyag, szaniteráru (TEÁOR’08
4673), fémáru, szerelvény, fûtési berendezés (TEÁOR 4674), vegyi áru (TEÁOR’08 4675), egyéb termelési célú termék
(TEÁOR’08 4676), valamint hulladék nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4677) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

469000 Vegyes termékkörû nagykereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az áruk széles körének szakosodás nélküli nagykereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

471100 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a meghatározóan élelmiszerek, italok és dohányáruk, de emellett az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésé-
vel foglalkozó üzletek mûködtetésével, valamint az eladás túlsúlyát jelentõ élelmiszer-, ital- és dohányáru mellett több más
termékcsoportot is árusító, általános áruházi kiskereskedelemmel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

471900 Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem meghatározóan élelmiszerek, italok és dohányáruk, de az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésé-
vel foglalkozó üzletek mûködtetésével, valamint az általános áruházi kiskereskedelemmel kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

472100 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a friss zöldség, gyümölcs szakosodott kiskereskedelmével és a konyhakész és tartósított zöldség és gyümölcs sza-
kosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472200 Hús, húsáru kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a friss, hûtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús (beleértve a szárnyasokat és a vad-
húst) és belsõség szakosodott kiskereskedelmével, valamint a húsból és belsõségbõl készült húskészítmény (pl. felvá-
gott, húskonzerv stb.) kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472300 Hal kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a friss, hûtött, fagyasztott, szárított vagy egyéb konzerválási eljárással tartósított halak, egyéb tengeri állatok (pl.
puhatestûek, rákfélék stb.) és a belõlük készült termékek szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség
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472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sütõipari és cukrászati termékek kiskereskedelmével, valamint az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi stb.)
szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cukrászati termékek cukrászdai vendéglátás keretében történõ értékesítésével (TEÁOR’08 5611) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472500 Ital-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alkoholos és alkoholmentes italok (nem helyszíni fogyasztású) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kávé, tea (TEÁOR’08 4729), a tej (TEÁOR’08 4729) kiskereskedelmével, és az ital helybeni fogyasztásra való ér-
tékesítésével (TEÁOR’08 5630) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472600 Dohányáru-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cigaretta, dohány, szivar stb. szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

472900 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tej, tejtermék, tojás (pl. tej, tojáspor, vaj, margarin, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), és az egyéb élelmiszer
(pl. kávé, tea, kakaó, fûszerek, étolaj, állati és növényi eredetû zsiradék, cukor, száraztészta, bébiételek, diabetikus és
egyéb ételkészítmények stb.) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

473 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem

473000 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépjármûvek és motorkerékpárok üzemanyagának, valamint kenõ- és hûtõanyagainak szakosodott kiskereskedel-
mével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üzemanyagok nagykereskedelmével (TEÁOR’08 4671) és a háztartási tüzelõolaj, palackozott gáz kiskereske-
delmével (TEÁOR’08 4778) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

474100 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógépek, a számítógép-perifériák, a videojátékgép konzoljának kiskereskedelmével, valamint a nem egyedi
szoftvertermékek szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üres szalagok és lemezek kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4763) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

474200 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különbözõ távközlési, híradás-technikai készülékek, felszerelések szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

474300 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rádió- és televíziókészülékek, az audio- és videokészülékek és a CD- és DVD- stb. lejátszók és felvevõkészülékek
szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475100 Textil-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szövet, ruházati méteráru, a kötõfonal szakosodott kiskereskedelmével, takarók, kárpitok, hímzések alapanyagai,
a háztartási textiltermékek (pl. ágynemû, törölközõ stb.), valamint a rövidáru (pl. tû, varrófonal stb.) szakosodott kiske-
reskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– függöny, szõnyeg (TEÁOR’08 4753) és a ruházati cikkek kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4771) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

475200 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasáru (pl. zár, lakat, kulcs, huzal, drót, csavar stb.), szerszám (pl. mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti és egyéb
szerszám stb.), a festék, lakk, a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonság üveg, szigetelõ üveg,
üvegtükör), építõanyag (pl. tégla, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fûtési berendezés és felszerelés stb.), szanitertermé-
kek (pl. fürdõkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató stb.), barkácsanyag és barkácsfelszerelés (pl. láncfûrész, fa-
és fémmegmunkáló barkácsgép stb.), mûködési elvtõl függetlenül mindenfajta fûnyíró, szauna, valamint parafa padlólap
kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

475300 Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szõnyegek, függönyök és drapériák kiskereskedelmével, valamint tapéták és padlóburkolók (pl. szõnyegpadló, li-
nóleum és mûanyag padlóburkoló) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a parafa padlólap kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4752) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

475400 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elektromos háztartási gép és készülék (pl. hûtõ- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötõ-, var-
ró- és egyéb hasonló típusú háztartási gép, elektromos vízmelegítõ és víztároló, elektromos fõzõ- és fûtõkészülék) szako-
sodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az audio- és videoberendezés (TEÁOR’08 4743), a nem elektromos háztartási készülék (TEÁOR’08 4759), a hang-
szer, hangszeralkatrész, kotta (TEÁOR’08 4759), valamint a felvételes és üres hanglemez, hangszalag, hang- és video-
kazetta, CD, DVD kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4763) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

475900 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakásbútor, világítástechnikai termék, világítóberendezés és alkatrészei, háztartási eszköz, kés, edény, üvegáru,
porcelán és agyagtermék, fa-, parafa- és vesszõbõl font termék, nem elektromos háztartási készülék, hangszer, hangszer-

3400 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



alkatrész és kotta, elektromos biztonsági berendezések kiskereskedelmével, valamint egyéb, máshova nem sorolt háztar-
tási cikkek és felszerelések szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a függöny-, szõnyeg-kiskereskedelemmel (TEÁOR’08 4753) és a régiség-kiskereskedelemmel (TEÁOR’08 4779)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

476 Kulturális, szabadidõs cikk bolti kiskereskedelme

476100 Könyv-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép) szakosodott kiskereskedelmével kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a használt könyvek és könyvrégiségek kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4779) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

476200 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az újság, folyóirat, periodikus kiadvány és irodaszer, pl. papír, írószer, nyomtatvány szakosodott kiskereskedelmé-
vel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hanglemezek, hangszalagok, a felvételes és üres CD-k és kazetták, a felvételes és üres videoszalagok és DVD-k, va-
lamint az üres szalagok és lemezek szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hang- és videofelvételes (szalag, lemez, kazetta, CD, DVD) kölcsönzésével (TEÁOR’08 7722) kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

476400 Sportszer-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sporteszköz, horgász- és vadászfelszerelés, kempingcikk, csónak és kerékpár, speciális sportlábbeli (pl. sícipõ)
szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

476500 Játék-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mindenféle anyagból készült játék szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a videojáték-gépkonzol (TEÁOR’08 4741), valamint a nem egyedi szoftvertermékek kiskereskedelmét
(TEÁOR’08 4741).

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

477100 Ruházati kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a ruházati cikk szakosodott kiskereskedelmével, a bõrruházat, szõrmeáru kiskereskedelmével, valamint a ruházati
kiegészítõk (pl. kesztyû, nyakkendõ, nadrágtartó stb.) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a textil-, rövidáru-kiskereskedelemmel (TEÁOR’08 4751) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477200 Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lábbeli (pl. bõr, gumi, textil, mûanyag, vízálló lábbeli, sportcipõ, cipõkellék) kiskereskedelmével, a bõráru (bele-
értve a nyergesáru), valamint a bõrbõl vagy bõrhelyettesítõ anyagból készült utazási felszerelés (pl. bõrönd, kézitáska)
szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a speciális sportlábbelik (pl. sícipõ) kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4764) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477300 Gyógyszer-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyszer (pl. antibiotikum, vitamin, szérum, diagnosztikai reagens, kontrasztanyag és fogászati készítmény,
kötszer, sebvarró fonal és hasonló anyag) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477400 Gyógyászati termék kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendõ, katéter és hasonlók stb.) szakoso-

dott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477500 Illatszer-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bõrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borot-

válkozószer stb.) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477600 Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, virághagyma, gumó, dugvány, oltvány), a mûtrágya és
a hobbiállat és állateledel szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477700 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óra, karóra, óraalkatrész, óraszíj, ékszer (pl. gyöngy, drágakõ) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az órák és ékszerek javításával (TEÁOR’08 9525) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477800 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a foto-, optikai és precíziós mûszer kiskereskedelmével, az optikusi kiskereskedelmi tevékenységgel, ajándéktárgy,
emléktárgy, kézmûvesáru, kegytárgy (kivéve a régiség, lásd: TEÁOR’08 4779) szakosodott kiskereskedelmével, mûvé-
szeti galériák kereskedelmi tevékenységével, a mûalkotások, háztartási tüzelõolaj, palackozott gáz, szén és tûzifa, fegy-
ver és lõszer, tisztítószerek, bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelmével, valamint az egyéb, máshová nem sorolt,
nem élelmiszertermék (pl. a vetõmag, olajos magvak, takarmány, élõ állat, az egyéb mezõgazdasági nyersanyagok, ásvá-
nyok) szakosodott kiskereskedelmével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

477900 Használtcikk bolti kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a használt könyv, egyéb használt cikk (pl. használt ruházati cikk, sportszer, bútor), régiség kiskereskedelmével és
az aukciósházak kiskereskedelmi tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a használt gépjármû és a használt gépjármûalkatrész (TEÁOR’08 451, 453), a használt motorkerékpár és használt
motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelmével (TEÁOR’08 454), valamint az internetes aukciós vagy egyéb nem aukci-
ósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenységgel (TEÁOR’08 4791, 4799) és zálogházi tevékenységgel (TEÁOR’08
6492) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

478 Piaci kiskereskedelem

478100 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az élelmiszerek, italok, dohányáru közterületi vagy piaci standokon történõ kiskereskedelmi értékesítésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elkészített ételek mozgóárusításra, közvetlen fogyasztásra, elvitelre történõ értékesítésével (TEÁOR’08 5610)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

478200 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a textiláruk, ruházati cikkek, lábbelik közterületi vagy piaci standokon történõ kiskereskedelmi értékesítésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb árucikkek közterületi vagy piaci standokon történõ kiskereskedelmi értékesítésével (pl. szõnyeg és takaró,
könyv, játék, háztartási gép, készülék, szórakoztató elektronika, hanglemez- és videofelvétel, mezõgazdasági nyers-
anyag és élõ állat stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

479 Nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

479100 Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– bármely termék csomagküldõ szolgálat útján történõ vagy internetes kiskereskedelmi értékesítésével, televízión,
rádión keresztül vagy telefonon történõ közvetlen értékesítéssel, valamint az internetes kiskereskedelmi aukcióval kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a gépjármûvek, gépjármûalkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelmével (TEÁOR’08 451, 453), vala-

mint a motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelmével (TEÁOR’08 4540)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetési szervnél végzett tankönyvforgalmazással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolt egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelemmel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített árumennyiség

49 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

491 Helyközi vasúti személyszállítás

491000 Helyközi vasúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi vasúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasúti áruszállítást (492000),
– a városi és elõvárosi vasúti személyszállítást (493101).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: vonatkm; ülõhelykm alakulása; leközlekedtetett vonatok száma
– Teljesítménymutató:

= elszállított utasok száma (millió fõ);
= leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm)

– Eredményességi mutató:
= Integrált ütemes menetrendbe bevont járatok aránya a teljes közforgalmú járatszámhoz képest (%);
= Közlekedési csatlakozási pontok (intermodális csomópontok) összehangolt menetrendbe történõ integrációjá-

nak aránya (%);
= Modal split alakulása ( a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés aránya)

492 Vasúti áruszállítás

492000 Vasúti áruszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasúti áruszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi vasúti személyszállítást (491000),
– a városi és elõvárosi vasúti személyszállítást (493101).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: jármûtonnakm
– Eredményességi mutató: elszállított kamionok száma (Ro-La szállításnál)
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a városi, elõvárosi, város-térségi menetrendszerinti vasúti személyszállítással, a vasúti eszközökkel történõ menet-
rendszerinti városi tömegközlekedéssel (földalatti, metró, magasvasút), illetve annak támogatásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi vasúti személyszállítást (491000),
– a vasúti áruszállítást (492000),
– a személyszállítást villamossal (493102),
– a helyi és elõvárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás) (493909).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: kibocsátott közlekedési kapacitás (milliárd férõhelykm)
– Teljesítménymutató:

= elszállított utasok száma (millió fõ);
= leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm)
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– Eredményességi mutató:
= Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma;
= P+R parkolóhelyek száma,
= Modal split alakulása (a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés aránya)

493102 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a városi és elõvárosi menetrendszerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a városi és elõvárosi vasúti személyszállítást (493101),
– a helyi és elõvárosi különleges célú szárazföldi személyszállítást (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás)

(493909),
– a taxis személyszállítást (4932).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: kibocsátott közlekedési kapacitás (milliárd férõhelykm)
– Teljesítménymutató:

= elszállított utasok száma (millió fõ);
= leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm)

– Eredményességi mutató: Egységes Budapest-bérletet megvásárolt utasok száma

4932 Taxis személyszállítás

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi menetrendszerinti közúti személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi vasúti személyszállítást (491000),
– a egyéb városi és elõvárosi szárazföldi személyszállítást (493102).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: leközlekedtetett autóbuszjáratok száma
– Teljesítménymutató:

= elszállított utasok száma (millió fõ);
= leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm);
= járatkilométer (kocsikm)

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyközi különcélú menetrendszerinti szárazföldi személyszállítással (pl. repülõtéri ingajárat, helyközi munkás-
szállítás, menetrendszerinti helyközi személyszállítás meghatározott célcsoport számára),

– a helyi és elõvárosi külön célú szárazföldi személyszállítással (pl. munkásszállítás, iskolabusz-szolgáltatás),
– valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítással,

illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: leközlekedtetett járatok száma
– Teljesítménymutató:

= elszállított utasok száma (millió fõ);
= leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm);
= járatkilométer (kocsikm)

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

494100 Közúti áruszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közúti teherszállítás minden fajtájával (pl. farönkszállítás, konténeres áruszállítás, az áru szállítása hûtõkocsival,
túlsúlyos áru szállítása stb.), a teherszállító jármû vezetõvel együtt történõ bérbeadásával, az emberi vagy állati erõvel
hajtott jármû teherszállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a farönkök erdõn belüli szállításával (TEÁOR’08 0240), a tehergépjármûvel (lajtos kocsival) történõ vízelosztással
(TEÁOR’08 3600), a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetésével (TEÁOR’08 5221), a szállítás idejé-
re történõ ládázással, csomagolással (TEÁOR’08 5229), a postai, futárpostai tevékenységgel (TEÁOR’08 5310, 5320),
valamint a hulladékszállítással (TEÁOR’08 3811, 3812) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: jármûtonnakm

494200 Költöztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gazdasági szervezet és háztartás részére történõ közúti bútorszállítással, költöztetéssel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

495 Csõvezetékes szállítás

495000 Csõvezetékes szállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csõvezetékes szállításával, a szivattyúállomás mû-
ködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a természetes, illetve gyártott gáz, víz és gõz elosztásával (TEÁOR’08 3522, 3530, 3600), tehergépjármûvel történõ
vízelosztással (TEÁOR’08 3600), valamint a tehergépjármûvel történõ folyadék és víz szállításával (TEÁOR’08 4941)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: továbbított mennyiség (M m3)

50 VÍZI SZÁLLÍTÁS

501 Tengeri személyszállítás

501000 Tengeri személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a menetrendszerû és nem menetrendszerû tengeri és tengerpart menti személyszállítással (pl. a kirándulóhajók, vá-
rosnézõ hajók üzemeltetése, komp, vízi taxik stb. üzemeltetése), valamint a tengeri és tengerpart menti hajózásra alkal-
mas kiránduló, séta-, szabadidõ hajó legénységgel együtt történõ bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajók fedélzetén külön egységként nyújtott vendéglõi és bárszolgáltatással (TEÁOR’08 5610, 5630), a kiránduló,
séta- és szabadidõs hajók és jachtok legénység nélküli bérbeadásával (TEÁOR’08 7721) és a kereskedelmi hajók legény-
ség nélküli bérbeadásával (TEÁOR’08 7734), illetve az „úszó kaszinók” üzemeltetésével (TEÁOR’08 9200) kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= Menetrend szerint szállított személyek száma
= Nem menetrend szerint szállított személyek száma

502 Tengeri áruszállítás

502000 Tengeri áruszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a menetrendszerû és nem menetrendszerû tengeri és tengerpart menti áruszállítással, az uszály, fúrótorony vontatá-
sával, tolatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a raktározással, árutárolással (TEÁOR’08 5210), a kikötõ üzemeltetésével és egyéb kiegészítõ tevékenységgel (pl.
a dokkolás, a révkalauzolás, világítótorony mûködtetése, hajómentés) (TEÁOR’08 5222), az árukezeléssel (TEÁOR’08
5224), valamint a kereskedelmi hajók legénység nélküli bérbeadásával (TEÁOR’08 7734) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: jármûtonnakm
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503 Belvízi személyszállítás

5030 Belvízi személyszállítás

503010 Belvízi személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a belvízi személyszállítással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a révközlekedést (503020).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= Menetrendszerint szállított személyek száma (fõ)
= Nem menetrendszerint szállított személyek száma

503020 Komp- és révközlekedés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajó- és kompátkelõ járatok mûködtetésével, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a belvízi személyszállítást (503010).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: kompátkelések száma (db)
– Teljesítménymutató: Szállított személyek száma és szállított jármûvek száma (db)

504 Belvízi áruszállítás

504000 Belvízi áruszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton (kikötõn belül is) történõ áruszállítással, valamint hajó legénység-
gel együtt, belvízi áruszállításra történõ bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rakománykezeléssel (TEÁOR’08 5224) és a kereskedelmi hajók legénység nélküli bérbeadásával (TEÁOR’08
7734) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: árutonna

51 LÉGI SZÁLLÍTÁS

511 Légi személyszállítás

511000 Légi személyszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utasok menetrendszerû, elõírt úton közlekedõ légi járattal, valamint charter rendszerû légi járattal történõ légi
szállításával, a táj- és városnézõ légi járatokkal, a légi szállítóeszköz legénységgel együtt, személyszállításra történõ bér-
beadásával, illetve az általános légi szállítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a légi szállítóeszköz legénység nélküli bérbeadásával (TEÁOR’08 7735) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= elszállított utasok száma;
= leadott közlekedési teljesítmény (utaskm)

512 Légi áruszállítás

512100 Légi áruszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a menetrendszerû, elõírt úton közlekedõ légi járattal történõ, illetve a nem menetrendszerû légi áruszállítással, vala-

mint a légi szállítóeszköz legénységgel együtt, áruszállításra történõ bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= Jármûtonnakm
= Légi áruszállítást teljesítõ járatok száma
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512200 Ûrszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a mesterséges égitest (mûhold) és ûrjármû felbocsátásával, pályára állításával, valamint áruk és utasok a világûrben

való szállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG

521 Raktározás, tárolás

5210 Raktározás, tárolás

52101 Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– katasztrófa, illetve minõsített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek, egészségügyi anya-
gok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és mûködtetése céljából az Állami Egész-
ségügyi Tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal történõ gazdálkodással kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

521012 Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a polgári védelmi védõeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, karbantartásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

52102 Raktározás, tárolás

521020 Raktározás, tárolás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: raktárterület nagysága

522 Szállítást kiegészítõ tevékenység

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelõi karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasúti infrastruktúra üzemeltetését, fenntartását (522120),
– a közutak, hidak, alagutak felújítását.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= Üzemeltetett útpálya hossza (km, m2)
= Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)

522120 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vasúti infrastruktúra üzemeltetésével, fenntartásával, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közutak, hidak, alagutak üzemeltetését, fenntartását (522110).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= Üzemeltetett vágányhossz villamosított vasútvonalon (km)
= Üzemeltetett vágányhossz nem villamosított vasútvonalon (km)

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fedett vagy nyitott parkoló, parkolóház, garázs üzemeltetésével és fenntartásával,
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– valamint a közterületi parkolási díj beszedésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: gépjármûférõhelyek mennyisége

522140 Közúti jármûvontatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üzemképtelenség vagy egyéb okból (pl. közlekedési szabálysértés) történõ gégjármûvontatással, illetve annak tá-
mogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: vontatási események száma

522150 Egyéb, szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, máshova nem sorolt, szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

522200 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatásokkal, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

522301 Repülõterek üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a repülõterek üzemeltetésével, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: Üzemeltetési idõ hossza (óra)

522302 Légiforgalmi szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a légiforgalmi szolgáltatásokkal, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: Fogadott légijármûvek száma

5224 Rakománykezelés

522400 Rakománykezelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fuvarozott áruk, illetve az utasok csomagjainak be- és kirakodásával, a rakodással, valamint az áruszállító vasúti
kocsi be- és kirakodásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a terminálok üzemeltetésével (TEÁOR’08 5221, 5222 és 5223) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kezelt rakomány mennyisége (t)

5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás

522900 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az áru szállítmányozásával, a vasúti, közúti, tengeri vagy légi szállítás megszervezésével és/vagy végrehajtásával,

az egyedi vagy csoportos küldemény megszervezésével (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítá-
sát gyûjtõszállításhoz), a szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállításával, megszerzésével, a vámügynöki tevékenység-
gel, a tengeri szállítmányozói és légi fuvarozási ügynöki tevékenységgel, a hajó- és repülõgép-férõhely ügynöki értéke-
sítésével és az árukezelõ mûvelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a futárpostai tevékenységgel (TEÁOR’08 5320), a közúti, vízi-, légijármû- és szállításbiztosítási tevékenységgel
(TEÁOR’08 6512), az utazásközvetítéssel (TEÁOR’09 7911), utazásszervezéssel (TEÁOR’08 7912), illetve az egyéb
turizmussal összefüggõ szolgáltatással (TEÁOR’08 7990) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG

531000 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egy vagy több kijelölt egyetemes szolgáltatást nyújtó által egyetemes kötelezettséggel végzett postai szolgáltatá-
si tevékenységgel, így különösen levélposta, levélszerû kisebb küldemények és csomagok (belföldi vagy nemzetközi)
felvételével, szortírozásával, szállításával és kikézbesítésével, valamint a levelek és csomagok postaládából vagy posta-
hivatalból történõ begyûjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a postai zsíró- és a postabanki takarékbetéttel és a pénzesutalvánnyal összefüggõ tevékenységgel (TEÁOR’08 6419)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kézbesített küldemények száma

532000 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem egyetemes kötelezettség keretében történõ levelek, levélszerû kisebb küldemények és csomagok felvételé-
vel, szortírozásával, szállításával és kikézbesítésével (belföldi vagy nemzetközi), a levél, csomagküldemény kézbesíté-
sével, háztól házig vitelével, étel házhozszállításával, illetve a vásárolt áruk helyi kézbesítésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az áruszállítással (TEÁOR’08 4920, 4941, 5020, 5040, 5121, 5122) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kézbesített küldemények száma

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

551 Szállodai szolgáltatás

551000 Szállodai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elsõsorban rövid idõtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti idõtartamra a látogatók számára nyújtott
szálláshely-szolgáltatással és a vendégek részére nyújtott további szolgáltatásokkal (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás,
mosoda, uszoda, edzõterem, pihenési, szórakozási szabadidõs lehetõségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a ház, illetve bútorozott, vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok tartós használatra történõ bérbeadásával (
TEÁOR’08 68) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jellemzõen napi vagy heti, elsõsorban rövid idõtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással, il-
letve mûködtetésük vagy igénybevételük támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. (Ezek a szálláshelyek
különbözõ formában mûködhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítõ szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzõen
ilyenek: gyermeküdülõ, egyéb üdülõház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjú-
sági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsá-
kok elhelyezésére.)

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rövid idõtartamú szálláshely-szolgáltatást napi takarítással, ágynemûcserével, étel- és italszolgáltatással (5510),
– a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadását tartós használatra, jellemzõen

havi vagy éves idõtartamra (68),
– üdülõhelyi, tábori étkeztetést (562916).
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Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

552002 Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportolók edzõtábori étkeztetését (562915),
– edzõtáborok mûködtetését (931101).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

553 Kempingszolgáltatás

553000 Kempingszolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rövid idõtartamú tartózkodás céljából érkezõ látogatók számára kempingben, kamionparkban, üdülési jármûpark-
ban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatással, a jármûvek részére hely és elhelyezés biztosításá-
val, a sátrakhoz, vagy hálózsákokhoz menedék vagy táborhely biztosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hegyi menedékhellyel, faházzal, ifjúsági szállóval (TEÁOR’08 5520) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: vendégéjszakák száma

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011),
– a kollégiumi, externátusi nevelést (85592),
– a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára (559013, 559014,

559015),
– a kollégiumi étkeztetést (562916),
– a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férõhelyek, szünidõ, hétvége) szállásnyújtást harmadik személyek-

nek (552001).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatójának a felsõoktatási intézmény részeként mûködõ kollégiumban történõ elhelye-
zésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a felsõoktatási intézmény hallgatóinak a felsõoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létre-

hozott diákotthonban történõ elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthon fenntartója kollégiumi
normatív támogatásra jogosult, és azt az oktatásért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján kapja meg.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a sportolók edzõtábori étkeztetését (562915),
– az edzõtáborok mûködtetését (931101).
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

559014 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatóinak a felsõoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként létre-
hozott diákotthonban történõ elhelyezésének kiadásait és bevételeit, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsõ-
oktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti szerzõdés alapján mûködtetik.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportolók edzõtábori étkeztetését (562915),
– edzõtáborok mûködtetését (931101).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatásban tanulók kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatást.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási
támogatást;

– a lakhatási támogatás terhére történõ kollégiumi férõhely bérlését.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatással kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: katasztrófahelyzetre biztosított befogadóhelyek száma
– Feladatmutató: kitelepítésre kijelölt személyek száma
– Teljesítménymutató: befogadott személyek száma × éjszakák száma

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– jellemzõen a munkás-, nõvér- és orvosszállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói, hivatalos vendégei által

igénybe vehetõ, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott szálláshelyek bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: igénylõk száma
– Teljesítménymutató: elszállásoltak/vendégéjszakák száma
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56 VENDÉGLÁTÁS

561 Éttermi, mozgó vendéglátás

561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztók étellel való kiszolgálásával (oly módon, hogy felszolgálják nekik, mialatt õk ülnek, vagy a fogyasztók
kiszolgálják saját magukat a kitett ételekbõl (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elvi-
szik onnan, vagy akár kiszállíttatják), valamint ételek motoros vagy nem motoros jármûvön, vagy élelmiszer-szállító ko-
csiban való elkészítésével és azonnali közvetlen fogyasztásra való felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ételek automatán keresztüli kiskereskedelmi értékesítésével (TEÁOR’08 4799) és a koncesszióval mûködõ ked-
vezményes étkeztetéssel (közétkeztetés) (TEÁOR’08 5629) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztóval kötött szerzõdéses megegyezésen alapuló, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalom-
mal elvégzett vendéglátó-tevékenység ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– romlandó áruk viszonteladásra történõ feldolgozásával (TEÁOR’08 1089) és a romlandó áruk kiskereskedelmi ér-
tékesítésével (TEÁOR’08 47) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: rendezvények száma
– Teljesítménymutató: egy rendezvényre jutó átlagos vendégszám

5629 Egyéb vendéglátás

56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),
– a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917),
– az iskolai szervezésû üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított étkezést (562915),
– a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913),
– a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919),
– a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók részére biztosított kollégiumi, diákotthoni étkeztetést (562919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

562915 Sportolók edzõtábori étkeztetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportolók részére az edzõtáborozás során biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az edzõtábor dolgozóinak étkeztetését (562917).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátottak száma

562916 Üdülõi, tábori étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üdülõ, tábor dolgozóinak étkeztetését (562917).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

562917 Munkahelyi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dolgozók részére pénzben nyújtott étkezési hozzájárulást,
– a költségvetési szerv által üzemeltetett, harmadik személyek számára „nyitott” éttermek, büfék (pl. színházi, kórhá-

zi büfé stb.) kiadásait és bevételeit (5610).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

562919 Egyéb étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– különösen a felsõoktatási intézmény, valamint a kollégium, diákotthon felsõoktatásban részt vevõ hallgatók részére
biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

56292 Egyéb vendéglátás

562920 Egyéb vendéglátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma
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563 Italszolgáltatás

563000 Italszolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az italok elõállításával és a helyszínen (bár, kocsma, borozó, koktélbár, diszkó, sörözõ, kávézó, gyümölcslé-árusító

bár, mozgó italárus) való azonnali közvetlen fogyasztás céljából történõ felszolgálásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a csomagolt, elkészített italok újraeladásával (TEÁOR’08 47), az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán ke-

resztül (4799)
– diszkó, táncos hely üzemeltetése döntõen italfelszolgálás nélkül (9322).
Mutatószámok:
– Teljesítménymutató: vendégek átlagos napi száma

58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG

581 Kiadói tevékenység

581100 Könyvkiadás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyomtatott és elektronikus (pl. CD, elektronikus megjelenítõk) vagy hang formában, vagy az interneten történõ
könyvkiadással (pl. a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék, atlasz, térkép és grafikai mû, hangosköny-
vek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a földgömb (TEÁOR’08 3299), reklámanyagok (TEÁOR’08 5819) készítésével, zenei gyûjtemények/kották kiadá-
sával (TEÁOR’08 5920) és a független alkotói tevékenységgel ( TEÁOR’08 9003) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tényeket, információkat (adatbázisok) védett formában tartalmazó címtár, jegyzék elektronikus és nyomtatott for-
mában történõ kiadásával (pl. címjegyzék, telefonkönyvek, egyéb címtárak és jegyzékek, összeállítások) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

581300 Napilapkiadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hetente legalább négyszer megjelenõ lapok, hirdetési újságok nyomtatott vagy elektronikus formában történõ ki-
adásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hírügynökségi tevékenységgel (TEÁOR’08 6391) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hetente kevesebb mint négyszer megjelenõ folyóiratok és egyéb idõszaki kiadványok nyomtatott vagy elektroni-
kus formában történõ kiadásával, valamint a rádió- és televíziómûsor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

581900 Egyéb kiadói tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katalógus, fénykép, metszet és levelezõlap, üdvözlõlap, formanyomtatvány, plakát, mûvészeti alkotás reproduk-
ciója, reklám-, hirdetési anyag és egyéb nyomtatott anyag kiadásával (beleértve az on-line kiadást), valamint a statiszti-
kák és más információk on-line megjelentetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hirdetési újságok kiadásával (TEÁOR’08 5813), az on-line szoftverellátással, valamint a felhasználói tárhely
(hosting) és alkalmazás szolgáltatásával (ASP) (TEÁOR’08 6311) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

582 Szoftverkiadás

582100 Számítógépes játék kiadása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógépes játékok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

582900 Egyéb szoftverkiadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem egyedi megrendelésre készült (készregyártott) szoftver kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szoftversokszorosítással (TEÁOR’08 1820), a nem egyedi szoftver-kiskereskedelemmel (TEÁOR’08 4741), a ki-
adáshoz nem köthetõ szoftver-elõállítással (TEÁOR’08 6201), az on-line szoftverszolgáltatással, valamint felhasználói
tárhely (hosting) és más alkalmazásszolgáltatás nyújtásával (ASP) (TEÁOR’08 6311) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: megjelentetett címek száma, átlagos példányszám

59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS

591 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás

5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás

591111 Filmgyártás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mozifilmek, filmsorozatok, tévéfilmek, rajzfilmek gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– állókép és diafilm gyártását (7420).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: legyártott mûsorperc
– Eredményességi mutató: gyártási költség/elért bevétel aránya (%)

591112 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a promóciós, illetve reklámcéllal készített film, videofilm gyártásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: legyártott filmek száma

591113 Egyéb televíziómûsor-készítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb élõ vagy elõre felvett televíziómûsorok (pl. talk-show-k, szórakoztató mûsorok, sportmûsorok) gyártásá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a televíziómûsor-összeállítást és -mûsorszolgáltatást (6020).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elkészült mûsorperc

5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai

591200 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálataival (pl. szerkesztés, master film átalakítása, digitális
helyreállítás, effektusok, animációk, képaláírások, filmfelirat készítése, hangmérnöki szolgáltatás) kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: egy mûsorpercre jutó munkaórák átlagos száma

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a filmhez kapcsolódó jogok (felhasználáshoz, másoláshoz, terjesztéshez) engedélyezésével kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: hasznosított jogok száma, átlagos értéke

591302 Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közvetlenül vagy közvetve jogvédelemben részesülõ audiovizuális termék bemutatásának, sugárzásának és köl-
csönzésének engedélyezésével,

– valamint a film-, video- és televízió-mûsor mozik, televízió-csatornák, televízióállomások és bemutatók részére
történõ terjesztésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az audiovizuális termék sokszorosítása eredeti (master) példányokról (1820).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: hasznosított jogok száma, átlagos értéke

5914 Filmvetítés

591411 Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a filmalkotások közönség elõtti, mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken történõ bemu-
tatására irányuló tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– film-, video- és televízió-mûsor terjesztését (591312).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: vetítési órák száma, átlagos nézõszám

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592011 Hangfelvétel készítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hang, szó és zene hangrögzítõ stúdióban történõ maradandó fizikai formátumba rögzítésével kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– élõhangfelvétel készítését (592012),
– rádiómûsor készítését (592013),
– rádiómûsor-szolgáltatást (6010).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: felvett mûsorperc

592012 Élõhangfelvétel készítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az élõben, nyilvános esemény helyszínén (pl. konferencián, rendezvényen, koncerten), valamint élõ rádióadás
hangstúdióban történõ rögzítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– hangfelvétel készítését (592011),
– rádiómûsor készítését (592013),
– rádiómûsor-szolgáltatást (6010).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: felvett mûsorperc
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592013 Rádiómûsor készítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az eredeti rádiómûsor készítésével, illetve az ahhoz kapcsolódó szerzõi jogokkal kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: felvett mûsorperc

592014 Zenemûkiadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zenemûvek nyomtatott formában(kottaként), elektronikus formában vagy más hordozón, illetve letölthetõ formá-
ban való kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zenemû kiadási vagy másolási jogának engedélyezését (592040).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kiadott mûvek száma, átlagos példányszám

592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az eredeti zenei alkotások sokszorosítási, terjesztési és átalakítási jogának engedélyezésével kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: hasznosított jogok száma, átlagos értéke

60 MÛSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS

601000 Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rádiómûsor kiválasztásával, idõrendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a mûsorkészítés és mûsorközvetítés
együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rádiómûsor készítését (592013).

602000 Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a prog-
ramelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek,
élõ tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûsorszóráshoz nem kapcsolható televíziós mûsorelemek (mozifilmek, dokumentummûsorok, beszélgetõs mû-
sorok, reklámok stb.) gyártásával (TEÁOR’08 5911), a csatornacsomagok összeállításával és ezeknek a csomagoknak
a mûsorkészítés nélküli elosztásával (TEÁOR’08 61) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

61 TÁVKÖZLÉS

611 Vezetékes távközlés

611010 Vezetékes távközlés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vezetékes távközlés üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

611020 Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

612 Vezeték nélküli távközlés

612000 Vezeték nélküli távközlés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vezeték nélküli távközlés infrastruktúrájával kapcsolatos üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, hozzáférést
biztosító szolgáltatótevékenységekkel, a személyhívó (pager), a mobil- és más vezeték nélküli távközlési (telekommuni-
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kációs) hálózatokhoz kapcsolódó karbantartó, üzemeltetési tevékenységekkel, a hálózat tulajdonosaitól és mûködtetõi-
tõl a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzésével, e kapacitást hasznosításával üzleti- és háztartási célú vezeték nélküli
távközlési szolgáltatás (a mûholdas kivételével) nyújtásával, valamint a vezeték nélküli infrastruktúrát mûködtetõ által
biztosított internet-hozzáféréssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a távközlési szolgáltatás viszonteladásával (TEÁOR’08 6190) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

613 Mûholdas távközlés

613001 Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûholdas távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét vég-
zõ berendezésekkel) üzemeltetési, üzemfenntartó, karbantartó, a hozzáférést biztosító szolgáltatótevékenységekkel kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat;

– a mûholdas infrastruktúrát mûködtetõ által biztosított internet-hozzáféréssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

613002 Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kábelhálózatokból, helyi televízió- vagy rádióállomás-hálózatokból kapott látható, hallható vagy szöveges mû-
sorösszeállítások eljuttatásával (a fogyasztókhoz közvetlen mûholdas rendszereken keresztül) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

619 Egyéb távközlés

619000 Egyéb távközlés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– specializált távközlési alkalmazások nyújtásával, mint a mûholdas (nyomon)követés, távolságmérés távközlési el-
járással, valamint radarállomás üzemeltetésével; egy vagy több földi hírközlõ rendszerrel üzemszerûen összeköttetésben
álló, a mûholdas rendszerek felé, illetve felõl távközlés adására és vételére képes mûholdas végállomásnak és a hozzátar-
tozó kapcsolatnak a fenntartásával; internetelérés nyújtásával az ügyfél és az ISP között olyan hálózatokon át, amelyek
nem az ISP tulajdonai vagy nem õ rendelkezik velük, mint pl. a betárcsázós internet-elérés esetében stb.; nyilvános tele-
fon- és internet-hozzáférés biztosítása, meglévõ távközlõ-összeköttetéseken távközlési szolgáltatások nyújtásával:
pl. VOIP (Voice Over Internet Protocol); hálózati kapacitás rendelkezésre bocsátásával kiegészítõ szolgáltatások (nyúj-
tása) nélkül; többek között olyan távközlési szolgáltatások nyújtásával, mint a távirat-szolgáltatás, a telexszolgálat, az
audió-konferenciahíd szolgáltatások távközlési szolgáltatások viszonteladásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a távközlési infrastruktúrát üzemeltetõk által biztosított internet-hozzáféréssel (TEÁOR’08 6110, 6120, 6130) kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

62 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

620 Információtechnológiai szolgáltatás

620100 Számítógépes programozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szoftverek írásával, módosításával, tesztelésével, ezek támogató szolgáltatásával, rendszerszoftver (beleértve a
korszerûsítést, javítást), szoftveralkalmazás (beleértve a korszerûsítést, javítást), adatbázisok megalkotásához, a webol-
dalak tervezéséhez és programozásához szükséges programnyelvek struktúrájának és tartalmának tervezésével és/vagy
megírásával, díjazásért vagy szerzõdéses alapon szoftver adaptációjával, a nem egyedi szoftver fordításával vagy rend-
szerhez illesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a (készszoftver-) programcsomag-kiadással (TEÁOR’08 5829), a speciális igényekre készült nem egyedi szoftver
fordításával vagy adaptálásával (saját számlára) (TEÁOR’08 5829) és a hardvert, szoftvert és a kommunikációs techno-
lógiát integráló számítógépes rendszer tervezésével (TEÁOR’08 6202) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

620200 Információtechnológiai szaktanácsadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hardvert, a szoftvert és egyéb információtechnológiát, valamint az erre vonatkozó tanácsadást integráló számító-
gépes rendszer tervezésével, valamint a kapcsolódó felhasználói oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3419



Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi számítógép (nagygép) és hasonló számítógépek installálásával (TEÁOR’08 3320), hardver, szoftver ke-
reskedelmével (TEÁOR’08 4651, 4751), a személyi számítógép installálásával (TEÁOR’08 6209) valamint a szoftverek
telepítésével számítógép összeomlás utáni helyreállításával (TEÁOR’08 6209) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

620300 Számítógép-üzemeltetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ügyfél számítógéprendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének helyszíni irányításával, üzemeltetésé-
vel, valamint az ezeket segítõ szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolt információtechnológiai és számítástechnikai tevékenységekkel, így a számítógép összeom-
lás utáni helyreállításával, a személyi számítógép installálásával, a szoftvertelepítéssel kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógép-programozói tevékenységgel (TEÁOR’08 6201), a központi számítógép (nagy gép-) és hasonló szá-
mítógépek installálásával (TEÁOR’08 3320), a számítógépes tanácsadással (TEÁOR’08 6202), a számítógép-üzemelte-
téssel (TEÁOR’08 6203), valamint az adatfeldolgozással és tárhelyszolgáltatással (hosting) (TEÁOR’08 6311) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz szükséges infrastruktú-
ra kiépítésével, a speciális tárhely szolgáltatással (pl. web hosting, on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szol-
gáltatás, felhasználói tárhelyszolgáltatás), egyéb felhasználói szolgáltatással, a központi számítógéptõl a felhasználók
felé történõ általános idõmegosztásos szolgáltatással, valamint az adatfeldolgozással (pl. az ügyféltõl kapott adatok tel-
jes feldolgozása, jelentések összeállítása az ügyfél adataiból, adatrögzítés) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítógépet csak eszközként (a szolgáltatás teljesítéséhez) használó szolgáltatótevékenységével kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

631200 Világhálóportál -szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a világhálón megjelenõ, az internetcímeket és a tartalmat kezelõ kiterjedt adatbázisokat könnyen kereshetõ formá-
ban létrehozó és karbantartó keresõ oldalak mûködtetésével, valamint a tartalmat idõszakonként frissítõ egyéb internetes
portálként mûködõ weboldal szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a könyv, napilap, folyóirat stb. interneten történõ kiadásával (TEÁOR’08 58), valamint az interneten keresztüli mû-
sorszórással (TEÁOR’08 60) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

639 Egyéb információs szolgáltatás

6391 Hírügynökségi tevékenység

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hírek, riportok, fotók, képek összegyûjtésével, felkutatásával, a média és a nyilvánosság számára való eljuttatásá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

639910 Sajtófigyelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések stb. felkutatásával, összegyûjtésével, meghatározott témakö-
rök szerinti rendszerezésével, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az m.n.s. egyéb információs szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG

641 Monetáris közvetítés

641100 Jegybanki tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a forgalomban lévõ pénzmennyiség szabályozásával, a pénzellátás figyelésével és ellenõrzésével, a pénzintézetek
közti elszámolás céljára letét képzésével, a bankrendszer mûködésének felügyeletével, az ország nemzetközi tartalékai-
nak birtoklásával, az állam bankáraként végzett tevékenységekkel, külföldi pénznemek hivatalos árfolyamainak jegyzé-
sével, a jegybanki alapkamat megállapításával, jegybanki számlavezetéssel, az országos fizetési és elszámolási rendszer
kialakításával, a készpénzkibocsátással, valamint a deviza- és aranytartalékok kezelésével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

649 Egyéb pénzügyi közvetítés

649000 Egyéb pénzügyi közvetítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lízinggel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyben a szerzõdésben kikötött idõtartam közelítõleg az esz-
köz várható élettartamához igazodik, s a lízingbe vevõ jogosult a használatból eredõ minden haszon szedésére, és visel-
nie kell a tulajdonból eredõ összes kockázatot és terheket; az eszköz tulajdonjoga a futamidõ végén lehet átruházható
vagy nem átruházható; az ilyen típusú lízingek az összes vagy gyakorlatilag az összes költséget – beleértve a kamatot is –
fedezik (TEÁOR’08 6491);

– a nem monetáris intézmények hitelnyújtásával összefüggõ pénzügyi közvetítéssel (pl. a kockázati tõkebefektetõ
cég, az ágazatspecifikus bank, befektetõklub), a fogyasztói kölcsön nyújtásával, a nemzetközi kereskedelem finanszíro-
zásával, a bank általi hosszú távú ágazati finanszírozással, a bankrendszeren kívüli pénzkölcsönzéssel, lakásvásárlási hi-
tel nyújtására szakosodott, nem betétgyûjtõ intézmények hitelnyújtásával, illetve zálogházi és záloghitel-közvetítõi te-
vékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ; (TEÁOR’08 6492)

– az egyéb pénzügyi közvetítéssel, illetve az elsõdlegesen nem hitelnyújtásra alapozott forráselosztással (pl. faktor-
ing, csereügylet (swap) lejegyzése, opció és egyéb fedezeti megállapodás (hedging), sajátszámlás befektetés értékpapír-
ba vagy más pénzügyi eszközbe) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (TEÁOR’08 64939).

65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZ-
TOSÍTÁS)

650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a járadék- és életbiztosítással, a rokkantsággal összefüggõ jövedelemkiegészítõ biztosítással, a baleseti halál és rok-
kantság biztosításával, a baleset- és tûzkárbiztosítással, az egészségbiztosítással, az utazási biztosítással, vagyonbiztosí-
tással, közúti, tengeri, légi és szállításbiztosítással és a pénzügyi veszteség és felelõsségbiztosítással; az élet- vagy
nem-életbiztosítások területén az eredetileg más biztosító által megkötött biztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kocká-
zat teljes vagy részleges vállalásával; valamint a kizárólag a járulékfizetõk munkavállalóinak vagy az egyéb pénztári ta-
goknak a nyugdíj-kiegészítése céljából létrehozott jogi személyekkel (alap, terv, és/vagy program szerinti intézmények)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyugdíjalap-kezeléssel (TEÁOR’08 6630), a kötelezõ társadalombiztosítással (TEÁOR’08 8430), a letétkezelés-
sel (TEÁOR’08 6619), illetve a nyugdíjalap-adminisztrációval (TEÁOR’08 6629) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az államháztartáson belüli szervezetek jogszabály alapján történõ kincstári számlavezetésének, tranzakcióinak dí-
jaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: tranzakciók száma

661902 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az értékpapír-tranzakciók feldolgozásával, elszámolásával, beruházási banki tevékenység kiegészítõ szolgáltatá-
saival, a letétkezeléssel és értékmegõrzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ügyvédi és közjegyzõi letétkezelést (6910).

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ tevékenység

662100 Kockázatértékelés, kárszakértés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a biztosítást kiegészítõ adminisztratív tevékenységekkel, így a biztosítási kárbecsléssel, kárfelméréssel, értékbecs-
léssel és kárrendezéssel, a kártérítési igény felmérésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ingatlanbecsléssel (TEÁOR’08 683), az egyéb rendeltetésû becsüsi tevékenységgel (TEÁOR’08 7490), illetve a
nyomozási tevékenységgel (TEÁOR’08 8030) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

662200 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a biztosítási ügynöki és bróker- (biztosítási közvetítõi) tevékenységgel (járadékszerzõdés, valamint biztosítási és
viszontbiztosítási szerzõdés értékesítése, megkötése és a szerzõdésekkel összefüggõ tanácsadás) kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

662900 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a biztosítási ügyekkel, illetve a csoportos nyugdíjbiztosítással együtt járó vagy azzal szorosan összefüggõ tevé-
kenységgel (kivéve pénzügyi közvetítés, kárbecslés és biztosítási ügynöki tevékenység), így a káreset-értékmentési ügy-
intézéssel és biztosításmatematikusi tevékenység kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

663 Alapkezelés

663000 Alapkezelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem pénzintézetek által díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett portfólió- és alapkezelõ tevékenységgel kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Eredményességi mutató: elért átlagos hozam

68 INGATLANÜGYLETEK

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kereskedelmi áruként értékesített ingatlanok adásvételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: értékesített ingatlanok száma, átlagos értéke

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévõ lakóingatlanok (pl. önkormányzati
bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nem lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002).
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Mutatószámok:

– Feladatmutató: lakóingatlanok száma
– Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévõ nem lakóingatlanok bérbeadásával,
illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzõen az ingatlan vagy egyes helyiségei
alkalmi, idõszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartó-
san vagy idõszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési tí-
pusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– lakóingatlan bérbeadását, üzemeltetését (682002),
– a más (elsõsorban az alap- és kiegészítõ tevékenységek) ellátása érdekében végzett épületüzemeltetést – ezt minden

esetben az adott szakfeladat közvetett költségeként kell elszámolni.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ingatlanok száma
– Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

683100 Ingatlanügynöki tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon ingatlan vételében, eladásában, bérbeadásában végzett közvetítõ tevékenység-
gel, ingatlan-adásvételhez és -bérbeadáshoz kapcsolódó tanácsadással és ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

683200 Ingatlankezelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: üzemeltetett hasznos alapterület (m2)

69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG

691 Jogi tevékenység

6910 Jogi tevékenység

691010 Jogi segítségnyújtás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, jogaik megismeréséhez, ér-
vényesítéséheez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli támogatás formájában) nyújtott támogatással kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat. Itt kell elszámolni a jogi segítõk, pártfogó ügyvédek díját, az Európai Unió másik tagálla-
mába irányuló jogisegítségnyújtás iránti kérelem lefodítására kirendelt szakfordító díját.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: jogi segítségnyújtók száma
– Feladatmutató: benyújtott kérelmek száma

= peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma
= jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben

– Teljesítménymutató:
= egy jogi segítségnyújtóra jutó száma
= egy megyére jutó ügyek száma

691020 Egyéb jogi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ügyfeleknek nyújott, elkülönülten végzett, jogokra és jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadással, illetve
az ügyvédi és közjegyzõi letétkezeléssel, valamint a m.n.s. egyéb jogi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat;

– a munkavállalók és a vezetõk, illetve cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén egyezségi eljárással vagy
közvetítéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi, oktatási jogi képviselõk, biztosok tevékenységét (890503)
– a jogi segítségnyújtást (691010).

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészí-
tésével vagy vizsgálatával, ellenõrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb számviteli
szolgáltatásokkal, a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfej-
téssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

– a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezõje számára végzett tanácsadással és segítségnyújtással
és/vagy csõd- és felszámolási eljárás végzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS

701 Üzletvezetés

701000 Üzletvezetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– egy gazdasági szervezet és egységei mûködését irányító és felügyelõ üzletvezetõ (vállalatirányító) iroda gazdasági
tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

702 Üzletvezetési tanácsadás

702100 PR, kommunikáció
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott ta-
nácsadással, útmutatással és operatív segítségnyújtással, beleértve a lobbizással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadással, útmutatással és segítségnyújtással a
vezetést érintõ kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezéssel, az üzleti folyamat áttervezésével, a ve-
zetés korszerûsítésével, költségcsökkentéssel és más pénzügyi kérdésekkel, marketingpolitikával, humánerõforrás-poli-
tika kialakításával, gyakorlati alkalmazásával és tervezésével, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezésével, termelés üte-
mezésével és ellenõrzés tervezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS

711 Építészmérnöki tevékenység

711100 Építészmérnöki tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a településtervezéshez, épület- és építménytervezéshez, a mûemlékvédelemhez, a területrendezéshez, a tájrende-
zéshez igénybe vett építészmérnöki tevékenységgel, tanácsadással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek építéséhez, energiaellátáshoz, közlekedéshez, ipari gyártáshoz, távközléshez és egyéb területhez
igénybe vett mérnöki tevékenységgel, tanácsadással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

712 Mûszaki vizsgálat, elemzés

7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérõeszközök hitelesítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök hitelesítése a hitelesítési elõírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben megha-
tározott mérésügyi vizsgálatával és a hitelesítés tanúsításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A hitelesítés kiter-
jed az engedélyezett mérõeszköz-típussal való azonosságnak, a mérõeszköz mûszaki jellemzõi megfelelõségének, vala-
mint a mérõeszköz helyes mûködésének a vizsgálatára.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett hitelesítések száma

712102 Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépjármûvek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjármûvek, kamionok és egyéb közúti szállító jármûvek kötele-
zõen elõírt, rendszeres mûszaki vizsgáztatásával, ellenõrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gépjármûvek szervizelését, karbantartását (4520),
– a kárbecslést (6621).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= megvizsgált jármûvek darabszáma
= egy vizsgálatra jutó átlagos munkaóraszám

712103 Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem közúti közlekedési eszközök kötelezõen elõírt, rendszeres mûszaki vizsgáztatásával, ellenõrzésével kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= megvizsgált jármûvek darabszáma
= egy vizsgálatra jutó átlagos munkaóraszám

712104 Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a büntetõ- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatokkal kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és beren-
dezések megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat honosító hazai

jogszabályok szerint végzett megfelelõség-értékelési eljárások tanúsításával, a tanúsítási folyamat elõkészítésével, a ta-
núsítási folyamatokat támogató laboratóriumi vizsgálatokkal, mûszakidokumentáció-értékeléssel és szakvéleményezés-
sel, a tanúsítási folyamat lezárásával, nyilvántartásával, és felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

– társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelõzõ dokumentációértékelési, laboratóriu-
mi vizsgálati, szakvéleményezési eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat;

– az orvostechnikai eszközöknek nem minõsülõ, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által finanszírozható
egészségmegõrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas termékek alkalmassági tanúsításá-
val, laboratóriumi vizsgálatával, szakvéleményezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellenõrzõ vizsgálatok, szakvélemények, tanúsítások száma

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az élelmiszer-elõállítással összefüggõ állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állat-egészségügyi ellátást (7500).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellenõrzõ vizsgálatok száma

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett vagy jogszabály által kötelezõen elõírt mûszaki vizsgálattal,
elemzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma
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7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különféle anyagok (víz, levegõ, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi anyagok) mûszaki,
vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságainak vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állategészségügyi ellátással kapcsolatos vizsgálatot (7500),
– a humán-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatot (869021).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712202 Nemesfémvizsgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az aranyból, ezüstbõl, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteibõl készült ékszerek, dísztár-
gyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatával, hitelesítésítésével és nemesfémtartalmának tanúsításával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos vezetõképesség, radioakti-
vitás) vizsgálatával és elemzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– koplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök mûszaki és elektromos tulajdonságainak vizsgálatával és
tesztelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûvészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb mûszaki vizsgálatok-
kal, elemzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: elvégzett vizsgálatok száma

72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS

alapkutatás: elsõdlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhetõ tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bõví-
tését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerezõ vagy elméleti munka, amely lehet

a) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bõvítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi
vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történõ alkalmazása;

b) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bõvítésére irányuló olyan kutatás, amelyrõl valószínûsíthetõ, hogy a
felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövõbeli problémák megoldására alapul szolgál;

alkalmazott kutatás: új ismeret szerzésére elsõdlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizs-
gálat (a továbbiakban: alkalmazott kutatás);

kísérleti fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létezõ tudásra támaszkodó tevékeny-
ség, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévõk lé-
nyeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti fejlesztés).
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721 Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

72111 Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi biotechnológiai alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72112 Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72113 Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721131 Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721132 Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721133 Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés

72191 Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a matematikai, az operációkutatási, a számítástudományi és az informatikai alapkutatásokkal kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

721912 Matematikai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a matematikai, az operációkutatási, a számítástudományi és az informatikai alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a matematikai, az operációkutatási, a számítástudományi és az informatikai kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.
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72192 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az orvostudományi alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az orvostudományi alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az orvostudományi kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72193 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721931 Agrártudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az agrárközgazdaság, agrármûszak, erdészet, kertészet, állatorvos-tudomány, állatnemesítés, állatte-
nyésztés, karmányozás, növénytermesztés, növényvédelem, növénynemesítés, mezõgazdasági-biometria, -biotechnoló-
gia-, -biomatematika, állatkísérlet, agrártörténet-faluszociológia, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás, gyepgazdálkodás
alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az agrárközgazdaság, agrármûszak, erdészet, kertészet, állatorvos-tudomány, állatnemesítés, állatte-
nyésztés, takarmányozás növénytermesztés, növényvédelem, növénynemesítés, mezõgazdasági-biometria, -biotechno-
lógia-, -biomatematika, állatkísérlet, agrártörténet-faluszociológia, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás, gyepgazdálko-
dás alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az agrárközgazdaság, agrármûszak, erdészet, kertészet, állatorvos-tudomány, állatnemesítés, állatte-
nyésztés, takarmányozás, növénytermesztés, növényvédelem, növénynemesítés, mezõgazdasági-biometria, -biotechno-
lógia-, -biomatematika, állatkísérlet, agrártörténet-faluszociológia, talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás, gyepgazdálko-
dáskísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72194 Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az alkalmazott dipterológia, anatómia, atkák taxonómiája, az apoptózis molekuláris mechanizmusa,
biofizika, biokémia, bryológia, élettan, ember- és állatélettan, pszichofiziológia, evolúció, faunagenezis, fejlõdésbioló-
gia, örökléstan, fiziológiailag aktív peptidek kémiája és biokémiája, genetika, hidrobiológia, immunológia, kísérletes ro-
varökológia és rovaretológia, konzervációbiológia, környezetvédelem, állat-taxonómia, lipidek biokémiája és élettana,
mikrobiális genetika, mikrobiológia, protoplaszt kutatás, molekuláris biológia, neurobiológia, neuroendokrinológia, nö-
vényélettan, növényföldrajz, növénytaxonómia, növényvédelmi rovartan, ökológia, sejtbiológia és biokémia, szünbioló-
gia, fitocönológia, ökofiziológia, természetvédelem, trópusi botanika, vegetációkutatás, talajzoológia alapkutatásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721942 Biológiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az alkalmazott dipterológia, anatómia, atkák taxonómiája, az apoptózis molekuláris mechanizmusa,
biofizika, biokémia, bryológia, élettan, ember- és állatélettan, pszichofiziológia, evolúció, faunagenezis, fejlõdésbioló-
gia, örökléstan, fiziológiailag aktív peptidek kémiája és biokémiája, genetika, hidrobiológia, immunológia, kísérletes ro-
varökológia és rovaretológia, konzervációbiológia, környezetvédelem, állat-taxonómia, lipidek biokémiája és élettana,
mikrobiális genetika, mikrobiológia, protoplaszt kutatás, molekuláris biológia, neurobiológia, neuroendokrinológia, nö-
vényélettan, növényföldrajz, növénytaxonómia, növényvédelmi rovartan, ökológia, sejtbiológia és biokémia, szünbioló-
gia, fitocönológia, ökofiziológia, természetvédelem, trópusi botanika, vegetációkutatás, talajzoológia alkalmazott kuta-
tásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az alkalmazott dipterológia, anatómia, atkák taxonómiája, az apoptózis molekuláris mechanizmusa,
biofizika, biokémia, bryológia, élettan, ember- és állatélettan, pszichofiziológia, evolúció, faunagenezis, fejlõdésbioló-
gia, örökléstan, fiziológiailag aktív peptidek kémiája és biokémiája, genetika, hidrobiológia, immunológia, kísérletes ro-
varökológia és rovaretológia, konzervációbiológia, környezetvédelem, állat-taxonómia, lipidek biokémiája és élettana,
mikrobiális genetika, mikrobiológia, protoplaszt kutatás, molekuláris biológia, neurobiológia, neuroendokrinológia, nö-
vényélettan, növényföldrajz, növénytaxonómia, növényvédelmi rovartan, ökológia, sejtbiológia és biokémia, szünbioló-
gia, fitocönológia, ökofiziológia, természetvédelem, trópusi botanika, vegetációkutatás, talajzoológia kísérleti fejleszté-
sekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72195 Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés

721951 Kémiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az analitikai kémia, anyagtudomány és -technológia, biomolekuláris kémia, elektrokémia, elméleti
kémia, élelmiszertudomány és -technológia, fizikai kémia, gyógyszerkémia és -technológia, határfelületi kémia, kémiai
informatika, környezeti kémia, makromolekuláris kémia és technológia, mûszaki kémia, radiokémia, szerkezeti kémia,
szerves kémia, szervetlen kémia alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721952 Kémiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az analitikai kémia, anyagtudomány és -technológia, biomolekuláris kémia, elektrokémia, elméleti
kémia, élelmiszertudomány és -technológia, fizikai kémia, gyógyszerkémia és -technológia, határfelületi kémia, kémiai
informatika, környezeti kémia, makromolekuláris kémia és technológia, mûszaki kémia, radiokémia, szerkezeti kémia,
szerves kémia, szervetlen kémia alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az analitikai kémia, anyagtudomány és -technológia, biomolekuláris kémia, elektrokémia, elméleti
kémia, élelmiszertudomány és -technológia, fizikai kémia, gyógyszerkémia és -technológia, határfelületi kémia, kémiai
informatika, környezeti kémia, makromolekuláris kémia és technológia, mûszaki kémia, radiokémia, szerkezeti kémia,
szerves kémia, szervetlen kémia kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72196 Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721961 Földtudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az ásvány-kõzettan, bányászat, földtan, földrajz és térképészet, geodézia és geoinformatika, geofizi-
ka, geokémia, geonómia, hidrológia, meteorológia és a paleontológia alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az ásvány-kõzettan, bányászat, földtan, földrajz és térképészet, geodézia és geoinformatika, geofizi-
ka, geokémia, geonómia, hidrológia, meteorológia és a paleontológia alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az ásvány-kõzettan, bányászat, földtan, földrajz és térképészet, geodézia és geoinformatika, geofizi-
ka, geokémia, geonómia, hidrológia, meteorológia és a paleontológia kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

72197 Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az anyagtudomány, atomtechnika, irányítástechnika, informatikai technológia, elektrotechnika, épí-
tészettudomány, elméleti és alkalmazott mechanika, gépészet, lidnológia, vízépítés és vízgazdálkodás, híradás- és táv-
közléstechnika, hótechnika, kohászat, közlekedéstudomány, számítástechnika, településtudomány- és környezetvéde-
lem alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az anyagtudomány, atomtechnika, irányítástechnika, informatikai technológia, elektrotechnika, épí-
tészettudomány, elméleti és alkalmazott mechanika, gépészet, lidnológia, vízépítés és vízgazdálkodás, híradás- és táv-
közléstechnika, hótechnika, kohászat, közlekedéstudomány, számítástechnika, településtudomány- és környezetvéde-
lem alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az anyagtudomány, atomtechnika, irányítástechnika, informatikai technológia, elektrotechnika, épí-
tészettudomány, elméleti és alkalmazott mechanika, gépészet, lidnológia, vízépítés és vízgazdálkodás, híradás- és táv-
közléstechnika, hótechnika, kohászat, közlekedéstudomány, számítástechnika, településtudomány- és környezetvéde-
lem kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72198 Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés

721981 Fizikai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fizikai és csillagászati alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721982 Fizikai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fizikai és csillagászati alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fizikai és csillagászati kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

72201 Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a gazdasági tudományok, politika, statisztika, demográfia, hadtudomány, gazdálkodástudomány, veze-
tés- és szervezéstudomány, munkatudomány, jövõkutatás, fejlõdésgazdaságtan, nemzetközi tanulmányok, regionális tanul-
mányok alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a gazdasági tudományok, politika, statisztika, demográfia, hadtudomány, gazdálkodástudomány, ve-
zetés- és szervezéstudomány, munkatudomány, jövõkutatás, fejlõdésgazdaságtan, nemzetközi tanulmányok, regionális
tanulmányok alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a gazdasági tudományok, politika, statisztika, demográfia, hadtudomány, gazdálkodástudomány, ve-
zetés- és szervezéstudomány, munkatudomány, jövõkutatás, fejlõdésgazdaságtan, nemzetközi tanulmányok, regionális
tanulmányok kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jog- és államtudományi, közigazgatás-tudományi alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jog- és államtudományi, közigazgatás-tudományi alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jog- és államtudományi, közigazgatás-tudományi kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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722017 Szociológiai alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociológiai alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociológiai alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociológiai kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72202 Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a filozófia, mûvészettörténet, régészet, történelemtudomány, ókortörténet, továbbá tudomány- és
technikatörténet alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a filozófia, mûvészettörténet, régészet, történelemtudomány, ókortörténet, továbbá tudomány- és
technikatörténet alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között a filozófia, mûvészettörténet, régészet, történelemtudomány, ókortörténet, továbbá tudomány- és
technikatörténet kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pszichológiai és a neveléstudományi alapkutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pszichológiai és a neveléstudományi alkalmazott kutatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pszichológiai és a neveléstudományi kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

72203 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az irodalomtudomány (irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, texto-
lógia, poétika, mûvelõdéstörténet, könyvtörténet); nyelvtudomány (magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika,
germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvmûvelés, szocioling-
visztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet); klasszika-filológia; néprajztudomány (kultu-
rális antropológia, vallási néprajz); orientalisztika; színház- és filmtudomány; zenetudomány alapkutatásokkal kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az irodalomtudomány (irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, texto-
lógia, poétika, mûvelõdéstörténet, könyvtörténet); nyelvtudomány (magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika,
germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvmûvelés, szocioling-
visztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet); klasszika-filológia; néprajztudomány (kultu-
rális antropológia, vallási néprajz); orientalisztika; színház- és filmtudomány; zenetudomány alkalmazott kutatásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– többek között az irodalomtudomány (irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, texto-
lógia, poétika, mûvelõdéstörténet, könyvtörténet); nyelvtudomány (magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika,
germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvmûvelés, szocioling-
visztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet); klasszika-filológia; néprajztudomány (kultu-
rális antropológia, vallási néprajz); orientalisztika; színház- és filmtudomány; zenetudomány kísérleti fejlesztésekkel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

73 REKLÁM, PIACKUTATÁS

731 Reklám

731100 Reklámügynöki tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hirdetési tevékenység tervezésével és a megvalósításával, úgymint: az alkalmazott média kiválasztásával, hirde-
tések, illusztrációk, plakátok stb. tervezésével, reklámfilmek forgatókönyvének megírásával, hirdetési objektumok vagy
filmek tervezésével (gyártás nélkül), direktmarketing vagy levélben továbbított hirdetési kampány szervezésével, hirde-
tési anyagok és ingyenes minták terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

731200 Médiareklám
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett reklámfelület értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

732 Piac-, közvélemény-kutatás

732000 Piac-, közvélemény-kutatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a termék piaci lehetõségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálatával, illetve a fogyasztók
vásárlási szokásainak felmérésével az értékesítés elõsegítésével; politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben végzett
a közvélemény-kutatással és az eredmények statisztikai elemzésével (nem elkülönülten) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG

741000 Divat-, formatervezés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a belsõépítészettel, az ipari és egyéb formatervezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

742000 Fényképészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a portréfényképezéssel, reklámfotózással, eseményfényképezéssel, légifényképezéssel és egyéb speciális fényké-
pezéssel és a fényképek kidolgozásával, retusálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

743000 Fordítás, tolmácsolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fordítással és tolmácsolással (beleértve a jeltolmácsolást is) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

74901 Igazságügyi szakértõi tevékenység

749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett igazságügyi
szakértõi tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: szakértõi közremûködést igénylõ ügyek száma
– Teljesítménymutató: igénybe vett szakértõi munkaóra
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74902 Meteorológiai szolgáltatás

749020 Meteorológiai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a légkör, a várható idõjárás, valamint az idõjárási, éghajlati és levegõminõségi viszonyok elemzésével, továbbá a
meteorológiai és levegõminõségi megfigyelõrendszer mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

74903 Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakér-

tõi tevékenység)

749031 Módszertani szakirányítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a módszertani szakirányítással, fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyûjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erõsítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és videoanyagok készítése,

véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése,
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének kidolgozásában, ér-

tékelésében és monitorozásában,
= módszertani feladatok ellátására irányuló támogatások.

749032 Minõségbiztosítási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott minõségbiztosítási eljárások-
kal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: eljárások száma

749033 Rendszertanúsítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott rendszertanúsítási eljárások-
kal, tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: eljárások száma

749034 Akkreditációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott akkreditációs eljárásokkal, tevé-
kenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: eljárások száma

74904 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat (pl. amelyek az új vagy továbbfejlesztett termékek vagy szolgáltatások elõállításához szükségesek, az új vagy
továbbfejlesztett eljárások kereskedelmi hasznosítása). Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a know-how)
megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és mûszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tõke
szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett termék marketingje.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a K + F tevékenység bevételeit és kiadásait (72 ágazat).
Mutatószámok:

– Eredményességi mutató: elfogadott találmányok, szabadalmak száma; megadott know-how száma; értékesített sza-
badalmak száma
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74905 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elõzõekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, mûszaki szakértõi, tanácsadói tevékenységgel kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

750 Állat-egészségügyi ellátás

750000 Állat-egészségügyi ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a haszon- és hobbiállatok állatorvosi ellátásával, beoltásával, egészségügyi felügyeletével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mesterséges megtermékenyítést (0162)
– az élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzést (712106).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága
– Teljesítménymutató: beavatkozások száma

77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING

771 Gépjármûkölcsönzés

771100 Személygépjármû kölcsönzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a személygépjármû kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb gépjármû (3,5 tonna fölött) kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabadidõs, sporteszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a videokazetta, lemez kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma
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773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzésével, tartós bérletével vagy bérbeadásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

774 Immateriális javak kölcsönzése

774000 Immateriális javak kölcsönzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezésével, a kutatási, fejlesztési eredmény fel-

használási jogának engedélyezésével, védjegy-, franchisehasználat engedélyezésével, ásványvagyon feltárási és értéke-
lési jogának engedélyezésével, egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok felhasználásának licencével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a copyright jogokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: engedélyezett jogok száma, átlagos értéke

78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS

781000 Munkaközvetítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az álláskínálatok listázásával, a betöltendõ állások nyilvántartásával, valamint az álláskeresõk tájékoztatásával, irá-

nyításával vagy közvetítésével összefüggõ tevékenységekkel (amennyiben a tájékoztatott és kiközvetített egyének nem
alkalmazottai a munkaközvetítõ irodának) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

782000 Munkaerõ-kölcsönzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határozott idõre vagy idõszaki helyettesítésre (általában rövid távra) helyettesítõ munkaerõ rendelkezésre bocsá-
tásával (a kiközvetített egyének az idõszaki munkaerõ-közvetítõ szolgáltató egység alkalmazásában állnak, tõle kapják a
fizetésüket) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: kölcsönzési napok száma

783000 Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hosszabb idõtartamú megbízatásokhoz munkaerõ biztosításával (Az ügyfél a megállapodási idõszaka alatt vagy
kiválaszthatja a közvetítõ által alkalmazott személyt vagy személyeket, vagy a már meglévõ munkaerejének egy részét
helyezheti át a közvetítõhöz. A hosszú távú megbízatású munkavállalók a közvetítõ fizetési jegyzékében szerepelnek,
aki jogilag is felelõs értük, de a munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete alatt állnak.) kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

791100 Utazásközvetítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utazási irodák tevékenységével, elsõsorban út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás stb. értékesítése egy cso-
magban a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy kiskereskedelmi alapon, kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

791200 Utazásszervezés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utazásszervezõi tevékenységgel, az utak (csomagok) szervezésével és összeállításával, amelyet utazási irodák
vagy közvetlenül az utazásszervezõk értékesítenek, kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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799 Egyéb foglalás

799000 Egyéb foglalás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb utazással összefüggõ szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG

801000 Személybiztonsági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyûjtésével és szállításával, a civilek és magánszemélyek, a kereskedelmi és
ipari létesítmények biztonságának õrzésésével, védelmével (tûz, lopás, rombolás vagy illegális behatolás elleni védelme
alkalmazott személyzettel) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elektronikus biztonsági riasztórendszerek közvetlen és távfelügyeletével, (mint pl. betörés- és tûzriasztás, bele-
értve a telepítést és karbantartást is, ha nem elkülönülten végzik), a mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, pán-
célszekrények és páncéltermek felszerelésével, javításával, átépítésével és beállításával a késõbbi megfigyeléssel, táv-
felügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

803000 Nyomozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a (magán)nyomozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közrend, közbiztonság keretében végzett nyomozást (842427).

81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

811 Építményüzemeltetés

811000 Építményüzemeltetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az építményen belül végzett összetett kombinált kisegítõ szolgáltatásokkal (Magában foglalja a létesítményben el-

végzendõ általános belsõ takarítását, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, õrzõ és biztonsági szolgálta-
tást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket a tevékenységeket olyan
személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, nem visel azért felelõsséget) kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

812 Takarítás

812100 Általános épülettakarítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a intézmények és egyéb üzleti és szakmai helyiségek, valamint több lakásból álló lakóépületek általános (nem spe-

ciális) takarításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: takarított alapterület (m2)

812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a számítógéptermek és ahhoz hasonlók takarításával, ipari gépek, berendezések takarításával, a termelésben és a

szállításban használatos tárolók, tartályok speciális tisztításával, tárgyak vagy helyiségek sterilizálásával (pl. mûtõ),
minden épülettípus általános külsõ takarításával (beleértve az irodákat, gyárakat, boltokat, intézményeket, valamint
egyéb üzleti és szakmai helyiségeket, valamint a többlakásos lakóépületek külsõ takarítását), m.n.s egyéb épület-, ipari
takarítással, a kazán- és kéménytisztítással, ablaktisztítással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: takarított alapterület (m2)

812900 Egyéb takarítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az úszómedence tisztításával, fenntartásával, vonat, busz, repülõ stb. takarításával, a szárazföldi és tengeri tartályok

belsõ tisztításával, fertõtlenítéssel és kártevõirtással, palacktisztítással, utcasepréssel, locsolással, hó- és jégeltakarítás-
sal, m.n.s egyéb takarítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: takarított alapterület (m2)

813 Zöldterület-kezelés

813000 Zöldterület-kezelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelé-
sével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Ide tartozik:
– a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára:

= magán- és köztulajdonok,
= köz- és középületszerû épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.),
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetõk),
= fõútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötõk),
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetõkertek, homlokzat beültetése, belsõkertek),

– a sport-, játék- és egyéb területek, pihenõparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
– az álló- és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvíz-

elvezetõ rendszerek) parkosítása,
– a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
– a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknö-

velése, területmegõrzés, ártér-kialakítás stb.),
– az arborétumkultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése,
– a fák, sövények nyesése, metszése.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mezõgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatásokat (0161).

82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS

821 Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás

821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mások számára díjazásért vagy szerzõdéses alapon végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások-
kal (mint pl. recepció, pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb.) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különbözõ kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, dokumentumkészítési és a speciális irodai ellátó tevé-
kenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

822 Telefoninformáció

822000 Telefoninformáció
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a beérkezõ, illetve kimenõ hívások központjainak mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendezvények szervezésével, reklámozásával és/vagy menedzselésével (mint pl. bemutatók, értekezletek, kong-
resszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szerve-
zõk üzemeltetik vagy nem) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

829 Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység

829000 Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fizetendõ követelések összegyûjtésével (az adósság megvásárlása nélkül) és utalványozásával az ügyfelek számá-
ra (mint pl. számla, csekk, szerzõdés vagy pénz, vagy egyéb követelés gyûjtése, kezelése, pénz átutalása),
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– a magánszemélyek hitelminõsítésével és foglalkoztatástörténetével, valamint a vállalkozások hitelminõsítésével
összefüggõ jelentés összeállításával, illetve pénzintézetek, kiskereskedõk és mások számára információszolgáltatással,

– a gyártástól, kereskedelemtõl elkülönült, díjazásért vagy szerzõdéses alapon történõ csomagolással (akár automati-
zált az eljárás, akár nem), valamint

– az egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, úgymint:
= élõ, jogi eljárásokról helyszíni, szó szerinti jegyzõkönyv és gyorsírásos feljegyzés készítése és azután a rögzített

anyagok leírása, mint pl.
• bírósági jegyzõkönyvkészítés vagy gyorsírás,
• nyilvános gyorsíró-szolgáltatás,

= a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élõ televíziós adásának valós idejû (értsd szimultán) fel-
iratozása, képaláírás,

= vonalkód-szolgáltatás,
= sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás,
= adománygyûjtés-szervezés díjazásért vagy szerzõdéses alapon,
= levél-elõrendezõ szolgáltatás,
= visszaszerzés/adósságbehajtás (repossesssion),
= parkolóóraérem-gyûjtõ szolgáltatás,
= független árverés,
= hûségprogramok adminisztrációja,
= az egyéb, jellemzõen üzletvitelt kiegészítõ tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová besorolva.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szállítással együtt járó csomagolási tevékenységgel (TEÁOR’08 5229) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

841 Közigazgatás

8411 Általános közigazgatás

84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége

841111 Törvényhozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az országgyûlési képviselõk, képviselõcsoportok, bizottságok és az országgyûlési tisztségviselõk tevékenységének
támogatásával, a törvényalkotás feltételeinek biztosításával, az Országgyûlés ülésszakai, ülései, továbbá a bizottsági
ülések elõkészítésével és lefolytatásával, valamint az Országgyûlés folyamatos mûködésével, gazdasági, mûszaki és ál-
talános igazgatási ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841112 Önkormányzati jogalkotás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzati képviselõk, képviselõcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselõk tevékenységé-
nek támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselõ-testület ülései, továbbá a bizottsági ülé-
sek elõkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselõ-testület folyamatos mûködésével, át nem ruházható hatás-
körben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a köztársasági elnöki hatáskörök ellátásával, az államszervezet demokratikus mûködésének ellenõrzésével, a vég-
rehajtó hatalom ellenõrzésével, az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának az Or-
szággyûlés, valamint a Kormány számára végzett ellenõrzésével, az állampolgárokat az állammal szemben megilletõ vé-
delem biztosításával, valamint a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatával és az alkotmányvédelem legfel-
sõbb szintû ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzéssel (841144) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841114 Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az országgyûlési képviselõválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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841115 Önkormányzati képviselõ-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzati képviselõ-választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselõ-választásokkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841117 Európai parlamenti képviselõ-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az európai parlamenti képviselõ-választásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység

Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841121 Általános kormányzati koordináció
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Kormány mûködési feltételeinek biztosításával, a Miniszterelnökség központi közigazgatási tevékenységével, az
általános kormányzati koordinációval, illetve az ehhez kapcsolódó közigazgatás-fejlesztési feladatokkal, valamint a kor-
mányprogrammal összhangban álló, a lakosság tájékoztatására irányuló kommunikációval kapcsolatos – ágazatokhoz
nem köthetõ, máshová nem sorolt – bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a valamely ágazathoz köthetõ központi közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzatok mûködésével összefüggõ szabályozási, törvényességi felügyeleti és más központi feladatokkal,
– a hatósági feladatok általános szabályozásával, központi szervezésével, irányításával,
– a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység központi feladataival,
– az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a

hazai anyakönyvezés központi feladataival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841123 Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az országos kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján,
a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzatok mûködésével összefüggõ szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,
– a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával,
– a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival,
– az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság megállapítása és elbocsátása, a

hazai anyakönyvezés területi feladataival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a területi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a
kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység
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841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat (fõ)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselõ-testület hivatala, a
körjegyzõség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetõ, il-
letve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az adó, illeték, vám, jövedék beszedésével, az adóellenõrzéssel kapcsolatos igazgatási tevékenységgel kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat (841132, 841133, 941135).

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a ki-
sebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása

841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gazdaságpolitikai irányelvekkel összefüggésben az adókra vonatkozó rövid és középtávú adópolitika, az adókon-
cepció meghatározásával, az adóztatás szabályozási téziseinek kialakításával, átfogó adópolitikai elõterjesztések, vala-
mint az adótörvények, más adózási és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok, a jövedéki rendszer és a nemzeti hatáskörben
maradó vámjogi szabályozás gondozásával, korszerûsítésével, az adó- és vámigazgatás központi felügyeletével kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (841141).

841132 Adóigazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az adóhatósági központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek mûködésének központi felügyeletével, ellen-
õrzési, végrehajtási, felszámolás-kezdeményezési munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegû bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehaj-
tásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenõrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841134 Vám, jövedéki igazgatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vám- és pénzügyõrségi központi irányítási tevékenységgel, a területi szervek mûködésének központi felügyeleté-
vel, ellenõrzési, végrehajtási munkájának irányításával, szervezésével és összehangolásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vámellenõrzéssel, az áruforgalom után esedékes adók, vámok, illetékek kiszabásával és beszedésével, a szesz- és
adójövedéki ellenõrzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pénzügyi szervezetek mûködésére vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartásának ellenõrzé-
sével, a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható mûködésének biztosításával, a pénzügyi piacok iránti biza-
lom erõsítésével, a tisztességes versenyen alapuló fejlõdésének elõmozdításával, a piaci szereplõk jogos érdekeinek vé-
delmével, illetve a szerencsejáték-szervezés állami törvényességi felügyeletével, ezen belül: a szerencsejáték-szervezési
tevékenység engedélyezésével, nyilvántartásával, az engedélyben foglalt elõírások, valamint a vonatkozó jogszabályok
által elõírt rendelkezések betartásának ellenõrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása

841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetés elõkészítésével, összeállításával, a hozzá kapcsolódó törvények, más jogszabályok elõkészítésével,
gondozásával, a költségvetési zárszámadás összeállításával, az államadósság kezelésével és az állami vagyonnal való
gazdálkodás felügyeletével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az elõirányzatok felhasználásához kap-
csolódó pénzforgalmi mûveletek elõkészítésének, zárszámadás elõkészítésének központi feladataival, a központi költ-
ségvetésre vonatkozó nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, támo-
gatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenõrzésével, a költségvetés finanszírozási tervének el-
készítésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének, az elõirányzatok felhasználásához kap-
csolódó pénzforgalmi mûveletek elõkészítésének, zárszámadás elõkészítésének területi feladataival, a költségvetésre
vonatkozó területi szintû nyilvántartások vezetésével, beszámolók készítésével, egyes pénzbeli ellátások, járadékok, tá-
mogatások megállapításával, finanszírozásával, elszámolásával és ellenõrzésével, egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtá-
sával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam bevételeinek, kiadásainak, valamint az állami vagyon hasznosításának a Kormány számára végzett ellen-
õrzésével, valamint az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer központi harmonizációjával és koordináció-
jával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állami számvevõszéki tevékenységgel (841113) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841145 Államadósság kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközei-
vel való gazdálkodással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84115 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állami vagyon kezelésével, hasznosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló
vagyonnal való gazdálkodás

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiba tartozó, az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84116 A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások

841161 A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közigazgatás egyetemes humánerõ-gazdálkodásához nyújtott közigazgatási és mûködtetési szolgáltatásokkal, az
általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztésével és megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841162 Központi közbeszerzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi (a kormányzati munkát átfogóan érintõ) közbeszerzéssel és ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: közbeszerzési eljárások száma (db), átlagos értéke (Ft)
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841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történõ elosztásának szervezésé-
vel, ügyvitelével, felhasználásának ellenõrzésével, monitoringjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes támogatásokat, forrásokat a cél szerinti szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: benyújtott pályázatok, támogatási igények száma
– Teljesítménymutató:

= elbírált pályázatok, támogatási igények száma
= ellenõrzött nyertes projektek aránya (%)

841164 Központosított informatikai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kormányzati munkát átfogóan érintõ, azt segítõ, illetve a felhasználók számára komplex információt nyújtó adat-
bázisok és internetes honlapok portálok, egységesített adatbázisok és más információs rendszerek létrehozásával és mû-
ködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841165 Központosított fizikai támogató szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kormányzati munkát átfogóan érintõ, azt segítõ, központosított fizikai támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központosított informatikai szolgáltatásokat (841164), valamint
– a központi közbeszerzést (841162).

841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi költségvetési szervek, elkülönített állami pénzalapok közbeszerzéseivel összefüggõ elõkészítõi, bonyo-
lítói, egyéb szakértõi szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi közbeszerzést (841162), valamint
– az önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatásokat (841401).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: közbeszerzések száma (db), átlagos értéke (Ft)

841169 M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a m.n.s. egyéb közigazgatási kiegészítõ szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbözõ szintjein

841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi szintû általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a területi szintû általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841173 Statisztikai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az adatok statisztikai módszerekkel történõ felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elem-
zésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84118 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása

841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi, általános K+F programok szervezésével (stratégia megalkotása, pályázatok kialakítása, lebonyolítása);
a hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközei kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.
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841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az általános K+F igazgatásával (K+F általános szabályozási hátterének, az állami K+F tevékenység szabályozásá-
nak kidolgozásával, az állami források felhasználásának tervezésével) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841183 Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tudományos minõsítési folyamatokkal, eljárásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint az akadémi-
kusok és az MTA doktora címmel rendelkezõk tiszteletdíjait.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az akadémikusok elhalálozása esetén folyósított hozzátartozói ellátásokat (889964).
Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= MTA rendes, valamint levelezõ tagjainak száma (fõ)
= MTA doktora címmel rendelkezõk száma (fõ)
= folyamatban lévõ doktori eljárások éves átlagos száma

– Teljesítménymutató: doktori védések száma

841184 Tudományos ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különbözõ tudományos ösztöndíjak odaítélésével, finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesülõk száma

84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841191 Nemzeti ünnepek programjai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzeti és állami ünnepnek nem minõsülõ ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a Magyar
Hõsök Emlékünnepe, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznap; az EU-hoz történõ csatlakozás évfordulója)
és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országképépítéssel kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi ellátások rendszerének központi igazgatásával, szervezésével szabályozásával és fejlesztésével, a
népegészségügyi tevékenységekkel (ezen belül az egészségfejlesztés, a család- és nõvédelmi gondozás, az ifjú-
ság-egészségügyi gondozás, a sportegészségügyi gondozás, a környezet- és település-egészségügy, az élelmezés- és táp-
lálkozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a munkaegészségügy, a járványügy) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatás és a felsõoktatás rendszerének központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fej-
lesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûvészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlõdése, a kulturális örökség védelme érdekében végzett feladatok-
kal, a múzeumi, könyvtári, levéltári, mûvészeti és közmûvelõdési intézmények, szolgáltatások mûködési feltételeinek
központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a testnevelés és a sport szervezésével és irányításával, a közoktatás és felsõoktatás testnevelésének és sportjának,
valamint az intézményen kívüli diáksport biztosításával, a mozgásgazdag életmód és a rendszeres testedzés elterjeszté-
sével, valamint a versenysport támogatásával és a sporttal kapcsolatos önveszélyeztetõ káros tendenciák (pl. dopping,
sporthuliganizmus) elleni fellépéssel összefüggõ központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fej-
lesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a környezet, a természet védelmének szervezésével és irányításával, a hulladékgazdálkodással összefüggõ felada-

tok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a vízgazdálkodás, ivóvízellátás szervezésének és irányításának, a vízgazdálkodással kapcsolatos országos koncep-

ció kialakításának, vízgyûjtõ-gazdálkodási terv elkészítésének, nemzeti programok kialakításának központi igazgatásá-
val, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével, valamint a szennyvíz és a szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználásának engedélyezési eljárása során szükséges környezetvédelmi, valamint vízügyi hatóság szakhatósági ál-
lásfoglalásának kialakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a lakáspolitikai és lakásügyi állami, önkormányzati feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozá-

sával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban meghatározott szo-

ciális jogok érvényre juttatása érdekében a társadalmi szolidaritás alapján végzett, illetve a kábítószerügyi koordináció-
val összefüggõ feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségek-
kel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a társadalmi összetartozást, az esélyegyenlõséget és az egyenlõ bánásmódot, a társadalmi köz- és civil szféra aktivi-

tását erõsítõ, az érdek-képviseleti rendszer hatékony bevonását megvalósító tevékenységek, illetve az egyházi tevékeny-
séggel összefüggõ állami feladatok központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

84122 Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása

841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi ellátások rendszerének területi igazgatásával, szervezésével, szabályozásával és fejlesztésével, a
népegészségügyi tevékenységekkel (ezen belül az egészségfejlesztés, a család- és nõvédelmi gondozás, az ifjúság-
egészségügyi gondozás, a sportegészségügyi gondozás, a környezet- és település-egészségügy, az élelmezés- és táplál-
kozás-egészségügy, a sugáregészségügy, a munkaegészségügy, a járványügy) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatás és a felsõoktatás rendszerének területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesz-
tésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûvészeti élet szabadsága, a nemzeti kultúra fejlõdése, a kulturális örökség védelme érdekében végzett feladatok-
kal, a múzeumi, könyvtári, levéltári, mûvészeti és közmûvelõdési intézmények, szolgáltatások mûködési feltételeinek
területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a testnevelés és a sport szervezésével és irányításával, a közoktatás és felsõoktatás testnevelésének és sportjának,
valamint az intézményen kívüli diáksport biztosításával, a mozgásgazdag életmód és a rendszeres testedzés elterjeszté-
sével, valamint a versenysport támogatásával és a sporttal kapcsolatos önveszélyeztetõ káros tendenciák (pl. dopping,
sporthuliganizmus) elleni fellépéssel összefüggõ területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fej-
lesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841225 Környezetvédelem területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a környezet, a természet védelmének szervezésével és irányításával, a hulladékgazdálkodással összefüggõ felada-
tok területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vízgazdálkodás, ivóvízellátás szervezésének és irányításának, a vízgazdálkodással kapcsolatos országos koncep-
ció kialakításának, vízgyûjtõ-gazdálkodási terv elkészítésének, nemzeti programok kialakításának területi igazgatásá-
val, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével, valamint a szennyvíz és a szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználásának engedélyezési eljárása során szükséges környezetvédelmi, valamint vízügyi hatóság szakhatósági ál-
lásfoglalásának kialakításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakáspolitikai és lakásügyi állami, önkormányzati feladatok területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásá-
val, illetve fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban meghatározott szo-
ciális jogok érvényre juttatása érdekében a társadalmi szolidaritás alapján végzett, illetve a kábítószerügyi koordináció-
val összefüggõ feladatok területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, egyházakkal
összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a társadalmi összetartozást, az esélyegyenlõséget és az egyenlõ bánásmódot, a társadalmi köz- és civil szféra aktivi-
tását erõsítõ, az érdek-képviseleti rendszer hatékony bevonását megvalósító tevékenységek, illetve az egyházi tevékeny-
séggel összefüggõ állami feladatok területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával, illetve fejlesztésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

84123 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása

és szervezése

841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források
igazgatása és szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggõ tevékenysé-
gekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (oktatás, egészségügy, környezet- és természetvédelem, szociális ellátások,
sport stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogá-
sával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása

841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari ágazatok fejlesztési stratégiájának kidolgozása, az ágazatokba tartozó tevékenységek gyakorlása feltételei-
nek megállapítása, szabályozása, az ipari tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai feltételek, az engedélyhez kö-
tött tevékenységek körének és az engedélyezés rendjének a megállapítása, a mérésügy központi igazgatásával, szervezé-
sével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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841312 Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdõgazdálkodás és az erdõ-
vagyon védelme, az elsõdleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, a talajvédelem, a növényvéde-
lem, a növényegészségügy, az állategészségügy, az állatvédelem, az élelmiszer- és takarmányfelügyelet, továbbá a me-
zõgazdasági célú vízgazdálkodás központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a földhasználat, a termõföld-hasznosítás és -minõségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem,
földminõsítés és térképészet központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

841314 Energia és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ásványi erõforrások és az energia termelésének, szállításának és elosztásának központi igazgatásával, szervezé-
sével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés, építésügy központi igazgatásával, szer-
vezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési közlekedéspolitika kialakításának, a közlekedés fejlesztésének központi
igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a távközlési, frekvenciagazdálkodási politika kialakításának, a postai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az
elektronikus hírközlés területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a idegenforgalmi politika kialakításának, a hazai és nemzetközi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, valamint
az idegenforgalom egyéb területeinek központi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a kereskedelmi engedélyezési tevékenységnek, a kereskedelem irányításának, mûködésének és ellenõrzésének köz-

ponti igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84132 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása

841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az ipari ágazatok fejlesztési stratégiájának kidolgozása, az ágazatokba tartozó tevékenységek gyakorlása feltételei-

nek megállapítása, szabályozása, az ipari tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai feltételek, az engedélyhez kö-
tött tevékenységek körének és az engedélyezés rendjének a megállapítása, a mérésügy területi igazgatásával, szervezésé-
vel és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdõgazdálkodás és az erdõ-

vagyon védelme, az elsõdleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, a talajvédelem, a növényvéde-
lem, a növényegészségügy, az állategészségügy, az állatvédelem, az élelmiszer- és takarmányfelügyelet, továbbá a me-
zõgazdasági célú vízgazdálkodás területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.
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841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a földhasználat, a termõföld-hasznosítás és -minõségvédelem, valamint az ingatlan-nyilvántartás, földvédelem,

földminõsítés és térképészet területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

841324 Energia és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ásványi erõforrások és az energia termelésének, szállításának és elosztásának területi igazgatásával, szervezésé-
vel és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés, építésügy területi igazgatásával, szerve-
zésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési közlekedéspolitika kialakításának, a közlekedés fejlesztésének területi
igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a távközlési, frekvenciagazdálkodási politika kialakításának, a postai szolgáltatások fejlesztésének, valamint az
elektronikus hírközlés területeinek területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idegenforgalmi politika kialakításának, a hazai és nemzetközi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, valamint
az idegenforgalom egyéb területeinek területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kereskedelmi engedélyezési tevékenységnek, a kereskedelem irányításának, mûködésének és ellenõrzésének te-
rületi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84133 Általános munkaügyi igazgatás

841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a foglalkoztatáspolitika és a munkanélküliek ellátása eszközrendszerének meghatározásával, mûködésének elem-
zésével és ellenõrzésével, a munkaerõpiacon hátrányos helyzetben lévõ rétegek foglalkoztatásának elõsegítésére külön-
féle programok kidolgozásával, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetek megoldásával, a foglalkozási rehabilitáció
szabályainak kidolgozásával, mûködésének koordinálásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az álláskeresõk támogatási rendszere mûködtetésének területi feladataival, a támogatási és szolgáltatási rendszer
mûködésérõl való gondoskodással (szolgáltatások szervezése és bonyolítása, munkaközvetítés, munkaerõigények feltá-
rása), csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésével, alkalmi munkavállalói könyvvel kapcso-
latos feladatok ellátásával, a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezésével összefüggõ területi szintû
feladatok ellátásával, a regionális munkaügyi tanácsok titkársági teendõinek ellátásával, a munkaerõpiac helyzetérõl, fo-
lyamatairól történõ információk gyûjtésével és nyújtásával, prognózisok készítésével a várható változásokról, az iskola-
fenntartók orientálásával a képzési struktúra és a beiskolázási mértékek meghatározásában, a megváltozott munkaképes-
ségû álláskeresõk foglalkoztási rehabilitációjával összefüggõ feladatok ellátásával, a Munkaerõpiaci Alapból folyósított
támogatások felhasználásával, valamint a munkanélküli ellátásokra való jogosultság hatósági ellenõrzésével, a felnõtt-
képzési intézmények ellenõrzésével, a szakképzés és felnõttképzés tartalmi fejlesztésével, a szakmastruktúra fejlesztésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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841333 Munkavédelem és munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munka-egészségügyi), valamint munkaügyi tevékenysége ható-
sági ellenõrzésének koordinálásával, irányításával, szabályainak kidolgozásával; a munkavédelem nemzetgazdasági
szintû irányításával, a munkabaleseti információs rendszer mûködtetésével, a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott
expozíciókkal összefüggõ adatok gyûjtésével és feldolgozásával; piac-felügyeleti feladatok ellátásával; a munkavédel-
mi szabályok, valamint a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg a munkáltatók munkaügyi
kapcsolatai rendezettségének igazolása céljából hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

841334 Munkavédelem és munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkáltatók munkavédelmi (munkabiztonsági és munka-egészségügyi), valamint munkaügyi tevékenységének,
illetve a külföldiek magyarországi munkavállalásának területi szintû hatósági ellenõrzésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

841335 Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkaerõ-piaci szolgáltatások fejlesztése és a foglalkoztatás elõsegítése, növelése, struktúrájának optimalizálása,
a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében nyújtott támogatásokkal, az uniós források bevonásával megvaló-
suló foglalkoztatási programok elõ- és társfinanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, ide értve az e célok
megvalósítására teljesített pénzeszközátadásokat is.

841336 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását növelõ, javító, elõsegítõ programok, fejlesztések tá-
mogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, valamint a közcélú állami

Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) folyamatos mûködtetésével, ennek keretében a Munkavé-
delmi Tanácsadó Szolgálat által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek
megelõzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az álláskeresõk részére folyósított álláskeresési támogatások (ide értve a vállalkozói járadékot is) és költségtéríté-

sek, az ellátásokat terhelõ, a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulékok és egészségügyi hozzájárulás,
valamint a folyósítással kapcsolatban felmerült postaköltség finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat.

84134 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása

és szervezése

841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források
igazgatása és szervezése

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a gazdasági teljesítmény növeléséhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggõ tevé-

kenységekkel, így pl. az ide tartozó ágazatokban (ipar, mezõgazdaság, energiaügy, hírközlés, közlekedés, turizmus, ke-
reskedelem, területfejlesztés, munkaügy stb.) hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek
kezelésével, fejlesztések összefogásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84135 A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek

841351 Ipar fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– az ipar fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos be-

vételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).
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841352 Mezõgazdasági támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások

igénybevételével és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási intézkedéseiben va-
ló részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).

841353 Energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával
összefüggõ támogatások

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával és hasznosításával, az energiaellátás korszerûsíté-
sével, a megújuló energiaforrások felhasználásával összefüggõ tevékenységek fejlesztésének hazai és uniós, illetve
egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés, építésügy hazai és uniós, illetve egyéb
nemzetközi forrásokból történõ támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136),
– a településfejlesztésnél a pince-, partfal- és földcsuszamlás veszélyének elhárításával kapcsolatos költségeket, va-

lamint
– a hátrányos helyzetû települések besorolásához kapcsolódó normatív támogatásokat.

841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból
történõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).

841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból tör-
ténõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).

841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az információs társadalom fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatá-
sokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatásokat (84136).

841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésének hazai és uniós, illetve
egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatások (84136).

841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kereskedelem fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– komplex, egy adott szektorhoz nem köthetõ támogatások (84136).
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84136 A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások

és tevékenységek

841361 Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kis- és középvállalkozások mûködésének és fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból
történõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– egy adott szektorhoz köthetõ támogatásokat (84135).

841362 Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûködõtõke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzõen egyedi megállapodások alapján nyújtott komplex támoga-
tásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– egy adott szektorhoz köthetõ támogatásokat (84135).

841363 Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek
támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a komplex regionális és más területi gazdaságfejlesztési hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból törté-
nõ támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– egy adott szektorhoz köthetõ támogatásokat (84135).
– humánerõforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatásokat (89).

8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggõ elõkészítõi, bonyolítói, egyéb szakér-
tõi szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke

841402 Közvilágítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megilletõ költségvetési támogatási, valamint a fel-
adatra nem tervezhetõ sajátos folyó-, felhalmozási és tõke jellegû bevételi elõirányzatokat és teljesítéseket.

841902 Központi költségvetési befizetések
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére
teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elkülönített állami pénzalapok költségvetési törvényben meghatározott bevételeit.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alapot kezelõ költségvetési szervek mûködési bevételeit és támogatásait.
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841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkáltatói egészségbiztosítási járulékot, a biztosítotti egészségbiztosítási járulékot, az egyéb járulékokat és hoz-
zájárulásokat, az egészségügyi hozzájárulást, a késedelmi pótlék és bírság összegét, a központi költségvetési hozzájáru-
lásokat, az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– az egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok bevételeit és támogatásait;
– az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.

841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkáltatói nyugdíjjárulékot, a biztosítotti nyugdíjjárulékot, az egyéb hozzájárulásokat, a késedelmi pótlék és
bírság összegét, a központi költségvetési hozzájárulásokat, a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevé-
teleket.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok bevételeit és támogatásait;
– az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételeket.

842 Társadalmi közszolgáltatás

8421 Külügyek

84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a külpolitikai tervezéssel és stratégiaalkotással, illetve a külügyi központi igazgatási, szabályozási, gazdálkodási,
hazai és nemzetközi jogi, koordinációs, kommunikációs és tájékoztatási feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadáso-
kat.

84212 Külügyi diplomáciai tevékenység

842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a külföldön mûködõ magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált ma-
gyar küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális diplomáciai és konzuli feladatokkal kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a külföldön mûködõ magyar nagykövetségek, konzulátusok, missziók, a nemzetközi szervezetekhez delegált ma-
gyar ágazati küldöttek tevékenységével, bi- és multilaterális szakdiplomáciai feladatokkal kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

84213 Nemzetpolitikai tevékenység

842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetpolitikai tevékenység és az azzal összefüggõ támogatás, pályáztatás igazgatásával és szabályozásával, szak-
mai tartalmával kapcsolatos, és a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos „Nemzeti Intézmények és Programok” prog-
rammal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842132 Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése,
támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak hazai mûködtetésével, külhoni szervezeteik támogatásával kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

842133 Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnõttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvû oktatásával és
képzésével, magyar nyelvû könyvek és más eszközök megjelentetésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.
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842134 Határon túli magyar kultúra támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyar kulturális élet programjainak, médiatevékenységnek, szervezetei, intézményei mûködésének
támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: programok száma, intézmények, szervezetek száma

842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyar tudományosság támogatásával, a velük való kapcsolattartással összefüggõ feladatokkal kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

842136 Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli nevelési-oktatási tankönyv- és taneszköz-támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai kormányzati startégia
végrehajtásának, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljainak és a térségbeli EU integrációs törekvések támogatá-
sának, m.n.s. határon túli magyar kapcsolatok feladataival, a magyar–magyar együttmûködést elõsegítõ közös tevékeny-
ségekkel, intézményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84214 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás

842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a magyar külpolitikai, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elõsegítõ két- és többoldalú fejlesztési együtt-
mûködési tevékenységek ellátásával, technikai együttmûködési, projekttípusú, humanitárius és kedvezményes, segély-
elem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján a kevésbé fejlett országok nemzetközi szervezete-
ken keresztüli megsegítésével és társadalmi-gazdasági elõrehaladásuk támogatásával összefüggõ nemzetközi fejlesztési
együttmûködési programokban való részvétellel, technikai együttmûködési, projekttípusú, humanitárius és kedvezmé-
nyes, segélyelem-tartalmú hitelprogramok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi béketámogató és válságkezelõ mûveletekben történõ polgári szerepvállalással kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ENSZ alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgõsségi jelleggel, különösen
természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések
enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében végzett m.n.s. tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.
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84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a magyar tudósok, kutatók részére külföldi, illetve külföldieknek magyarországi tevékenységhez nyújtott támoga-
tással, valamint a tudományos együttmûködési egyezményekkel, szerzõdésekkel, megállapodásokkal kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyarok tudományos támogatását (84213), valamint
– a nemzetközi programok keretében végzett tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet (72).

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek, illetve a Ma-
gyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatá-
sokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyarok oktatási támogatását (84213).

842153 Nemzetközi kulturális együttmûködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a határon túli magyarok kulturális támogatását (84213).

842154 Nemzetközi ifjúsági együttmûködés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi ifjúsági programokban, illetve szervezetekben való részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvér-
városi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi tagdíjakkal és hozzájárulásokkal, kötelezõ jellegû, önkéntes felajánlásokkal, nemzetközi pályázatok-
kal, illetve mindezek kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84217 Állami protokoll

842170 Állami protokoll
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jelenlegi, illetve volt állam- és kormányfõk állami érdekbõl történõ külföldi programjainak, a hazánkba látogató
magas rangú külföldi delegációk látogatásának, valamint a nemzeti és állami ünnepek, kiemelkedõ fontosságú rendezvé-
nyek tervezésével, elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84218 Külgazdasági kapcsolatok

842180 Külgazdasági kapcsolatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az exporttal-importtal, nemzetközi marketinggel, külgazdasági ösztönzéssel, külgazdasági reklámmal, befekte-
tésösztönzéssel, nemzetközi turizmus fejlesztésével, ösztönzésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, valamint a
kereskedelemfejlesztéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84219 Nemzetközi katonai tevékenység

842191 Katonai diplomáciai tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katonai felderítéssel, a katonai külképviseletek feladataival, a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, valamint a nem
fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõk nemzeti támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûve-
letekben

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelõ és konfliktusmegelõzõ mûveletekben, valamint két-
vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatokkal kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a külföldön lévõ katonasírok feltárásával, a földi maradványok exhumálásával és központi katonatemetõbe történõ
temetésével; a meglévõ hõsi és hadifogoly-emlékmûvek rendszeres fenntartásával, gondozásával; a Magyarországon lé-
võ külföldi katonasírok karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: hadisírok száma

8422 Honvédelem

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések elõkészítésével és végrehajtásával, a honvédelmi vezetés-irá-
nyítási, a jogi és igazgatási, az informatikai és információvédelmi, a védelempolitikai, a védelmi tervezési, a haderõter-
vezési, a hadmûveleti és kiképzési, a személyzeti, a kommunikációs és toborzási, vagyongazdálkodási és vagyonfel-
ügyeleti, valamint az ellenõrzési, hatósági és szakhatósági tevékenységekkel, illetve feladatokkal kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– katonai diplomáciai tevékenységeket, illetve feladatokat (842191).

842202 Védelmi képesség fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi, a logisztikai, az infrastrukturális szakirányítási és központi végrehajtási tevékenységekkel, illetve
feladatokkal, a központi katonai adatfeldolgozással, a honvédelmi szervezetek személyi állománya biztosításának, csapat
szintû, illetve mûveleti (harctéri) egészségügyi ellátásának, a logisztikai, infrastrukturális, híradó és informatikai, geoinfor-
matikai támogatásának, illetve biztosításának közvetlen és külsõ szolgáltatású tevékenységeivel, illetve feladataival, vala-
mint a szervezetek mûködésének máshová nem sorolható tevékenységeivel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nem harctéri egészségügyi ellátással (86),
– a kiképzési tevékenységet ellátó szervezetek nem fenntartási tevékenységével

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842203 Védelmi képesség fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– egy professzionális, sokoldalúan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazható, nemzetközi (NATO, EU, ENSZ,
EBESZ) együttmûködésre képes, feltöltött, kiképzett és bevethetõ szervezetekkel rendelkezõ, korszerû eszközökkel fel-
szerelt és finanszírozható haderõ szervezeti fejlesztésének feladataival, humán, egészségügyi, hadfelszerelési, infra-
strukturális, NATO biztonsági beruházási és egyéb fejlesztési programjaival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– katonai orvostudományi és mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztéssel (72),
– nemzetközi NATO, EU fejlesztési együttmûködési feladatokkal (842146)

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzeti, a NATO, EU és többnemzeti erõk számára meghatározott készenléti és mûveleti eljárások érdekében
végrehajtott katonai szakmai kiképzési és továbbképzési, egyéni és kollektív kiképzési feladatokkal, a tagországokkal
kialakított és elfogadott védelempolitikai, katonai, adminisztratív harcászati és hadmûveleti szintû gyakorlatokkal és ér-
tékelésekkel, valamint kiképzési rendezvényekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzetközi katonai oktatási, kiképzési, együttmûködés feladatait (8421),
– katonai középfokú szakképzést és gyakorlati képzést (8541),
– katonai felsõfokú szakképzést és továbbképzést (8542).
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842205 Haderõ (hazai) tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a haderõ védelmi célú hazai alkalmazásával, a hadmûveleti és készenléti szolgálat ellátásával, a katonai alegységek
készenlétben tartásával, a fegyveres készenléti szolgálat ellátásával, a helyõrségi és egyéb katonai feladatokkal, vala-
mint a tûzszerészfeladatokkal a központi katonai adatfeldolgozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalást béketámogató és válságkezelõ mûveletekben (842191).

842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a honvédelmi felkészítéssel és válságkezeléssel, a szövetségi kötelezettségbõl eredõ, polgári szférát érintõ védelmi
tervezéssel, a minisztériumok és az országos hatáskörû szervek honvédelmi tevékenységének, a Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális mûködési feltételeinek döntés-elõkészítési és végrehajtási feladataival, valamint a honvédelemben
részt vevõ szervek honvédelmi feladatainak meghatározásával, az állampolgárok és a gazdálkodószervezetek anyagi ja-
vainak és kötelezettségeinek meghatározásával, az ország külsõ támadása elleni fegyveres védelemre történõ felkészíté-
sével, továbbá a védelmi biztosságok igazgatási tevékenységének támogatásával és a területi védelmi igazgatási felada-
tokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a honvédelemhez kapcsolódó K+F igazgatásával, szervezésével, irányításával összefüggõ tevékenységekkel, így
pl. hazai és nemzetközi kutatási programok szervezésével, pénzeszközeinek kezelésével, fejlesztések összefogásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8423 Igazságügy, bíróság

84231 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kormányzat jogalkotói, törvény-elõkészítõi munkájának koordinálásával, a jogrendszer alkotmányosságának,
egységességének és szakmai színvonalának biztosításával, a jogszabályok hatályosságának és idõszerûségének folya-
matos felülvizsgálatával, a jogszabályok deregulációjával, az európai közösségi jogalkotásban való részvétellel, az Eu-
rópai Unuó jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységgel, a jogszabályok nyilvántartá-
sának vezetésével és elektronikus közzétételével, a Cégközlöny elektronikus közzétételével, valamintaz igazságszolgál-
tatási rendszer központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84232 Bírósági tevékenység

842321 Igazságszolgáltatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bíróságok minden szintjének polgári és büntetõügyekben történõ igazságszolgáltatási tevékenységével kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

842322 Cégbírósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cégbírósági hatáskörbe utalt tevékenységekkel, illetve az azt kiegészítõ nyilvántartások létrehozásával, kezelésé-
vel, hozzáférhetõvé tételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84233 Ügyészségi tevékenység

842331 Ügyészségi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási cselekmények, valamint a
büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésbõl eredõ jogsérelem elhárításával, valamint jog-
szabályban meghatározott egyéb esetekben a törvényességi felügyelet ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842332 Katonai ügyészségi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katonai ügyészségek által végzett jogvédelemmel, jogorvoslattal, alkotmányos rendvédelemmel, törvényességi
felügyelettel, vádképviselettel, bûncselekmény-megelõzéssel és -üldözéssel, nyomozati tevékenységgel, illetve annak
felügyeletével, a bírósági eljárásban való részvétellel, az ügyészségek mûködésével, valamint a nemzetközi szerzõdés-
bõl eredõ jogsegélykéréssel és -nyújtással, illetve az Eurojust-részvétellel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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84234 Büntetés-végrehajtási tevékenység

842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a büntetés-végrehajtási szervezet központi igazgatásával, szabályozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842342 Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység
(kivéve bv-intézetben)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az õrizettel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátási napok száma
– Eredményességi mutató: rendkívüli események száma

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete,
nyilvántartása, kezelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintõ nyilvántartási, õrzési, kezelési, felügyeleti
tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: bv-intézeti férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: fogvatartottak átlagos napi létszáma
– Eredményességi mutató: bûnismétlés aránya

842344 Fogvatartottak ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival (hotelfunkciók, pl. fûtés, világítás) kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a dolgozók étkeztetését (562917).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátottak száma
– Teljesítménymutató: ellátási napok száma

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintõ foglalkoztatási, képzési tevékenységgel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: elítéltek átlagos létszámának 60%-a
– Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma

842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintõ foglalkoztatási, képzési tevékenység-
gel kapcsolatos támogatásokat, bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: elítéltek átlagos létszámának 60%-a
– Teljesítménymutató: elítéltek által ledolgozott munkanapok száma

84235 Pártfogó felügyelõi tevékenység

842350 Pártfogó felügyelõi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a társadalom védelme, a bûnismétlés megelõzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelõi tevékenységekkel
(környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelõi vélemény készítése, közérdekû munka, büntetés szervezése és ellen-
õrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás végzése), továbbá a büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi el-
járás lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:
– Kapacitásmutató:

= pártfogó felügyelõk száma
= ügyvéd-közvetítõk száma

– Feladatmutató:
= pártfogó felügyelõi ügyek száma
= közvetítõi ügyek száma
= közösségi foglalkoztató ügyfelei megkereséseinek száma

– Teljesítménymutató:
= egy pártfogó felügyelõre jutó ügyek száma
= egy közvetítõre jutó ügyek száma
= egy megyére jutó ügyek száma

– Eredményességi mutató: a sikeresen záródó közvetítõi eljárások aránya

84236 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység

842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, valamint kárrendezési eljárások-
kal összefüggõ tevékenységekkel; illetve a büntetõeljárásról szóló törvény alapján a magyar állam ellen indított kártala-
nítási perben a felperes részére a jogerõs bírósági határozatban megállapított kártalanítással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: átlagos statisztikai állományi létszám
– Feladatmutató:

= kárpótlási, kárrendezési igények száma
= jogerõs bírósági ítéletek száma

– Teljesítménymutató:
= lefolytatott kárpótlási eljárások száma
= archivált iratmennyiség

84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés

842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bûncselekményt elszenvedett és emiatt éleminõségükben vezsélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére
irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészrõl állami szolgáltatást jelent, másrészrõl pénzbeli kifizetést) kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: áldozatsegítõk száma
– Feladatmutató:

= bûncselekmények áldozatai általi megkeresések száma
= azonnali pénzbeli segélyben részesülõk száma
= állami kárenyhítésben részesülõk száma

– Teljesítménymutató: egy áldozatsegítõre jutó ügyek száma
= egy megyére jutó ügyek száma

84238 Lobbihatósági tevékenység

842380 Lobbihatósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közhatalmi döntések mögött megjelenõ érdekek nyilvánosságra hozatalával, a lobbisták, illetve a lobbiszerveze-
tek nyilvántartásával, lobbiigazolványok kiadásával, a lobbitájékoztatók összevetésével, a nyilvánosság megteremtésé-
vel, jogsértõ lobbitevékenységgel összefüggõ tényállás felderítésével és szankcionálásával, továbbá a lobbisták, illetve
lobbiszervezetek nyilvántartását végzõk képzésével és továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: átlagos statisztikai állományi létszám
– Feladatmutató:

= beadott kérelmek száma
= eljárások száma

– Teljesítménymutató: egy ügyintézõre jutó ügyek száma
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8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme

84241 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása

842410 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam és a társadalom különbözõ szervei alkotmányos mûködési feltételeinek és a közélet zavartalansága biztosí-
tásának, továbbá az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságának, alapvetõ jogainak az azt veszélyeztetõ és sértõ
cselekményekkel szemben történõ védelmének központi igazgatásával és szabályozásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

84242 Rendészeti feladatok

842421 Közterület rendjének fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a sza-
bálysértések és bûncselekmények megelõzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánte-
rületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)
= közterületen elkövetett bûncselekmények száma (db)

– Teljesítménymutató:
= elfogások száma (db)
= elõállítások száma (db)
= szabálysértési feljelentések száma (db)
= büntetõ feljelentések száma (db)
= teljesített órák száma (óra)

842422 Igazgatásrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabálysértések elbírálásával, a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok elõállításával, forgalmazá-
sával és felhasználásával, továbbá az atomenergia felhasználásával összefüggõ hatósági feladatok ellátásával, a sze-
mély- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésével, felügyeletével, a megkülönböztetõ
és figyelmeztetõ jelzés engedélyezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= szabálysértési feljelentések száma (db)
= benyújtott engedélyezési kérelmek száma (db)

– Teljesítménymutató:
= szabálysértési eljárás alá vont személyek száma (fõ)
= szabálysértés miatt elmarasztalt, megbüntetett személyek száma (fõ)
= szabálysértésben kiszabott pénzbírságok összege (Ft)
= kiadott engedélyek száma (db)
= végzett (helyszíni) ellenõrzések száma (db)

842423 Idegenrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok be-
utazásával, magyarországi tartózkodásával kapcsolatos szabályok megsértésével, az õrizetük elrendelésével és végre-
hajtásával, a személyek államhatáron történõ átadásának, átvételének, valamint más államok között átadásra kerülõ sze-
mélyek kísérésével, átszállításával, hazatérésének biztosításában való részvétellel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: indított idegenrendészeti ügyek száma (db)
– Teljesítménymutató:

= hatósági döntések (határozat, végzés) száma (db)
= végrehajtott átadás (fõ)
= végrehajtott átvétel (fõ)
= végrehajtott átszállítás (fõ)
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= végrehajtott szárazföldi toloncolás (fõ)
= végrehajtott légi toloncolás (fõ)

842424 Határrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az államhatár õrizetével, a határforgalom-ellenõrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggõ tevékenységgel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Vám- és Pénzügyõrség által üzemeltetett határátkelõhelyek üzemeltetési költségeit, illetve az ezekhez történõ
hozzájárulást.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= határrendészeti kirendeltségek száma (db)
= határátkelõhelyek száma (db)
= belsõ határral rendelkezõ rendõrkapitányságok száma (db)
= határellenõrzési feladatokat ellátó állomány létszáma (fõ)

– Feladatmutató:
= határszakaszok (viszonylatok) hossza (km)
= határszakaszra jutó állomány létszáma (fõ)
= vizsgálati célból ellenõrzés alá vont jármûvek, eszközök, okmányok száma (db)
= határátkelõhelyeken átlépett személyek száma (fõ)
= határátkelõhelyeken áthaladó jármûvek száma (db)

– Teljesítménymutató:
= határátkelõhelyen átléptetett személyek száma (fõ)
= határátkelõhelyeken átléptetett jármûvek száma (db)
= visszairányított személyek száma (fõ)
= felfedett államhatárhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma (eset)

– Eredményességi mutató:
= az államhatárhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt elkövetõk száma (fõ) és annak változása (%)
= a szomszédos országoktól toloncegyezmény alapján visszavett személyek száma (fõ)

842425 Közlekedésrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közúti, vízi, légi és vasúti jármûforgalomban a jogellenes cselekmények megakadályozásával, felderítésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= közlekedési balesetek száma (db)
= közigazgatási intézkedések száma (db)

– Teljesítménymutató:
= feljelentések (szabálysértési, büntetõ) száma (db)
= felderített ittas vezetõk száma (fõ)
= helyszínen közlekedési szabálysértés miatt megbírságolt személyek száma (fõ)
= helyszínen közlekedési szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság összege (Ft)
= helyszínen elvett vezetõi engedélyek száma (db)
= a közúti áru- és személyszállítással kapcsolatos közigazgatási eljárások száma (db)
= a közúti áru- és személyszállítással kapcsolatos jogsértések miatt kiszabott bírságok összege (Ft)
= a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárások száma (db)
= a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések miatt kiszabott bírságok összege (Ft)

842426 Vámrendészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabálysértések felderítésével és elbírálásával, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi fel-
adatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842427 Bûnüldözés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendészeti szervek és az ügyészség (nyomozó hatóságok és felderítõ szervek) nyomozási és felderítõi tevékenysé-
gével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= ismertté vált bûncselekmények száma (db)
= százezer lakosra jutó bûncselekmények száma (db)

– Teljesítménymutató:
= felderített bûncselekmények száma (db)
= ismertté vált bûnelkövetõk száma (fõ)

– Eredményességi mutató:
= nyomozáseredményességi mutató (%)
= ismeretlen elkövetõ ellen indult eljárások felderítési ereményessége (%)

842428 Bûnmegelõzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a „Társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bû-
nözés megelõzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozat-
védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842429 Balesetmegelõzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelõzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

84243 Különleges rendészeti feladatok

842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályban meghatározott – hazai és külföldi – kiemelt személyek (pl. állami vezetõk) védelmével, biztosítá-
sával, a büntetõeljárásban részt vevõk, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai esetében elrendelt személyi védelem-
mel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a speciális személyvédelmi feladatokra kiképzett állomány létszáma (fõ)
– Feladatmutató:

= védett személyek száma (fõ)
= biztosítási feladatok száma (db)

– Teljesítménymutató:
= biztosított delegációk és rendezvények száma (db)
= teljesített órák száma (óra)

842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályban meghatározott, kiemelt létesítmények védelmével, biztosításával, a személyek be- és kiléptetésé-
vel, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb tevékenységekkel (pl. koronaõri, díszelgési feladatok) kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató:
= védett objektumok száma (db)
= díszelgési feladatok száma (db)

– Teljesítménymutató:
= technikai átvizsgálások száma (db)
= teljesített órák száma (óra)

842433 Terrorelhárítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a terrorcselekmény megelõzésével, illetve felderítésével (pl. titkos információgyûjtés, nyomozás), illetve a terror-
cselekmény, a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba
kerítése és más kiemelt bûncselekmények elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842434 Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szervezett bûnözés elleni speciális koordinációs tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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842435 Tûzszerészet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzet- és közbiztonság körében végzett robbanóanyagokkal, robbantószerekkel összefüggõ tûzszerészeti tevé-
kenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a honvédelem körébe tartozó tûzszerészeti tevékenységet.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: különleges feladatokra kiképzett állomány létszáma (fõ)
– Feladatmutató: tûzszerészeti átvizsgálások száma (db)
– Teljesítménymutató: teljesített tûzszerész órák száma (óra)

842436 Légi közlekedés biztonsága
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi és a belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmét biztosító rendészeti feladatok-
kal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: különleges feladatokra kiképzett állomány létszáma (fõ)
– Feladatmutató:

= nemzetközi repülõtér utasforgalma (fõ)
= helikopterrel teljesített rendészeti ellenõrzések száma (db)

– Teljesítménymutató:
= határátlépés szempontjából ellenõrzött személyforgalom (fõ)
= felderített, illetve megszakított jogsértõ cselekmények száma (db)
= helikopterrel repült órák száma (óra)

842437 Különleges rendészeti kiképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendészeti csapattevékenységre és a különleges rendészeti feladatokra történõ kiképzéssel és továbbképzéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: speciálisan képzett oktatók száma (fõ)
– Feladatmutató: képzett személyek száma (fõ)
– Teljesítménymutató: képzésre fordított órák száma (óra)

842438 Állami futárszolgálat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a minõsített adatokat tartalmazó küldeményeknek a futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt belföldi titok-
birtokosok közötti fegyveres biztosítással való továbbításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= rendelkezésre álló gépjármûvek száma (db)
= kézbesítést végzõ futárok száma (db)

– Feladatmutató:
= bekapcsolt szervek száma (db)
= levélforgalom (db)

– Teljesítménymutató:
= futott kilométerek száma (km)
= kézbesített iratok száma (db)

84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása

842441 Menekültügy igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a központi és területi menekültügyi hatóságok igazgatási és szabályozási tevékenységével, a menekültügyi eljárá-
sok lefolytatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: beérkezett kérelmek/megindított eljárások száma
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842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a menekültek, befogadottak, oltalmazottak befogadó állomásokon, közösségi szállásokon, egyéb átmeneti szállás-
helyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történõ ellátásával, valamint a dublini eljárással kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= szálláshelyek száma (db),
= férõhelyek száma (db)

– Feladatmutató: ellátottak száma (fõ)
– Teljesítménymutató: egy ellátási napra esõ kiadás (Ft/fõ/nap)

84245 Nemzetbiztonsági tevékenység

842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a polgári nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem

84251 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842510 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tûz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával, valamint központi és területi igazgatásával kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: katasztrófavédelem hivatalos szerveinek száma
– Teljesítménymutató: elõkészített szabályozók és jogszabályok száma

84252 Tûzvédelmi tevékenységek

842521 Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tûzoltással, mûszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: tûzoltóságok és tûzoltó-egyesületek száma
– Teljesítménymutató: tûzoltással, mûszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások

száma

842522 Megelõzés, (szak)hatósági tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tûz- és katasztrófahelyzet megelõzésével összefüggõ szakhatósági tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: átlagos statisztikai állományi létszám
– Feladatmutató: benyújtott hatósági engedélykérelmek száma
– Teljesítménymutató: kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma

842523 Mûszaki mentõbázisok regionális igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûszaki mentõbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: mûszaki mentõbázisok száma
– Teljesítménymutató: segítségnyújtások száma
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84253 Polgári védelem mûködése, támogatása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi tevékenységekkel összefüggõ sajátos
feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– polgári védelem központi és területi igazgatása (842510).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: gyakorlatok száma

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakosság részére polgári védelmi kiadványok, tájékoztatók, oktatási programok létrehozásával és gyakorlatok
megszervezésével, eszközök telepítésével, üzemeltetésével és mûszaki problémáival, a kezelõ személyzet kiképzésével,
riasztórendszerek fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: elektronikus és motoros riasztó és speciális tájékoztató eszközök mennyisége
– Feladatmutató: védett lakosság száma
– Teljesítménymutató: próbák és gyakorlatok száma

842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységei
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óvóhelyek fenntartásával, felújításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: befogadóhelyek száma
– Teljesítménymutató: kitelepítésre került személyek száma

84254 Katasztrófaelhárítási tevékenységek

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelõzés, riasztás, kitelepítés, minõsített idõszaki tevékenységek,
helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha)
– Teljesítménymutató: riasztások száma

842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a minõsített idõszaki tevékenységekkel (megelõzés, riasztás, kitelepítés, elhárítás stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységeket (842541),
– a katasztrófa áldozatainak elszállásolását (559091).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátandó lakosság száma

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ár- és belvízvédelmi helyreállítást (842541).
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843 Kötelezõ társadalombiztosítás
8430 Kötelezõ társadalombiztosítás

84301 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások igazgatása

843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Ny. Alap kezelésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokkal – ideértve a folyósított ellátások fi-
nanszírozásának elszámolásával, nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási köte-
lezettséggel kapcsolatos feladatokat is –,

– a nyugdíjbiztosítás központi irányítási, szakigazgatási tevékenységével, az igazgatási szervek mûködésének köz-
ponti irányításával és felügyeletével, a tájékoztatási, ügyfélszolgálati tevékenységgel,

– a jogszabályokban elõírt nyilvántartások vezetésével, a jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági
eljárásokkal,

– az Alap feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszerek mûködtetésével, fejlesztésével,
– a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belsõ ellenõrzési rendszerének mûködtetésével,
– az európai uniós tagságból, a nemzetközi szerzõdésekbõl adódó feladatokkal, valamint
– a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a gazdálkodással, a számviteli és a beszámolási, adatszolgáltatási, sta-

tisztikai rendszer mûködtetésével, valamint a zárszámadással összefüggõ országos szintû feladatokkal
kapcsolatos mûködési bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Ny. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841905) és kiadásait (843021–843026),
– az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodást (841152).

843012 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások területi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ONyF területi igazgatási szervei mûködési költségvetésére vonatkozóan a tervezéssel, gazdálkodással, beszá-
molással és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokkal,

– az ellátási igények elbírálásával, az ellátások folyósításával, megállapodások kötésével, a tájékoztatási, ügyfélszol-
gálati tevékenységgel,valamint

– a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggõ eljárásokkal,
– a foglalkoztató, valamint a kifizetõhely ellenõrzésével,
– az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal,
– a nyugdíj-biztosítási nyilvántartásokkal

kapcsolatos mûködési bevételeket és kiadásokat.

84302 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások finanszírozása

843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.

843022 Rokkantsági nyugdíj finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.

843023 Baleseti rokkantsági nyugdíj finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott baleseti rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.

843024 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott hozzátartozói nyugellátásokkal kapcsolatos kiadásokat.

843025 Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott tizenharmadik havi nyugdíjjal kapcsolatos kiadásokat.

843026 Egyéb, nyugdíj-biztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által finanszírozott egyéb, nyugdíj-biztosítási ellátással kapcsolatos kiadásokat.
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84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az E. Alap kezelésével kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokkal – ideértve a finanszírozás és az ár-
támogatás elszámolásával, nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezett-
séggel kapcsolatos feladatokat is –,

– a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák be-
fogadásával kapcsolatos eljárásokkal,

– a jogszabályokban elõírt egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, a jogorvoslati, egyedi engedélyezési , il-
letve méltányossági eljárásokkal,

– az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszerek mûködtetésével, fejlesztésével,
– a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belsõ ellenõrzési rendszerének mûködtetésével,
– az európai uniós tagságból, a nemzetközi szerzõdésekbõl adódó feladatokkal, valamint
– a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a számviteli és a beszámolási, adatszolgáltatási, statisztikai rendszer

mûködtetésével, valamint a zárszámadással összefüggõ országos szintû feladatokkal
kapcsolatos mûködési bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az E. Alap ellátási szektor jogszabályban meghatározott bevételeit (841904) és kiadásait (843041–843048),
– az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás bevételeit és kiadásait (841152).

843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az OEP területi igazgatási szervei, a regionális egészségbiztosítási pénztárak mûködési költségvetésére vonatkozó-
an a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felada-
tokkal, valamint

– a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggõ eljárásokkal,
– a foglalkoztató, valamint a kifizetõhely ellenõrzésével,
– az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal,
– a pénzbeli, valamint a baleseti ellátásokkal, az utazási költségtérítéssel,
– az egészségbiztosítási nyilvántartásokkal, taj-számot igazoló hatósági igazolvánnyal, az Európai Egészségbiztosí-

tási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokkal, továbbá
– a jogszabályban meghatározott finanszírozási szerzõdések megkötésével, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz,

gyógyászati ellátás nyújtásával összefüggõ folyósításokkal és azok ellenõrzésével járó feladatokkal
kapcsolatos mûködési bevételeket és kiadásokat.

84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása

843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a táppénzzel, a gyermekápolási táppénzzel, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatos kiadásokat.

843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a terhességi-gyermekágyi segéllyel és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos kiadásokat.

843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyszeri segéllyel, kártérítési járadékkal, külföldi gyógykezeléssel, valamint a baleseti járadékkal kapcsolatos
kiadásokat.

843044 Gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátással, a védõnõi szolgáltatással, anya-, gyermek- és ifjúságvédelemmel, fogá-
szati ellátással, gondozóintézeti gondozással, betegszállítással és orvosi rendelvényû halottszállítással, mûvesekezelés-
sel, otthoni szakápolással, mûködési költségelõleggel, a célelõirányzatok tartalmával, a mentéssel, laboratóriumi ellátás-
sal és az összevont szakellátással kapcsolatos kiadásokat.
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843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyszertámogatás kiadásaival, a speciális beszerzésû gyógyszerkiadással, a gyógyszertámogatás céltartaléká-
val és a méltányossági gyógyszertámogatással kapcsolatos kiadásokat.

843046 Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kötszertámogatással, a gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatásával, valamint az egyéb gyógyászati se-
gédeszköz-támogatással kapcsolatos kiadásokat.

843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatásával, az anyatej-ellátással, az utazásiköltség-térítéssel, vala-
mint a nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásaival kapcsolatos kiadásokat.

843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítéssel, a postaköltséggel, az egyéb kiadásokkal, az orvosspecifikus vények-
kel, a gyógyszergyártók ellentételezésével, elszámolási különbözet rendezésével, valamint a gyedben részesülõk utáni
nyugdíj-biztosítási járulék címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszközökkel kapcsolatos kiadásokat.

85 OKTATÁS

851 Iskolai elõkészítõ oktatás

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 851011, 851012 és 851013
szakfeladatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 851011, 851012 és 851013 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és
kiadásait.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8510 Iskolai elõkészítõ oktatás

85101 Óvodai nevelés

851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelõ foglalkozásokat és a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
– az óvoda-bölcsõde bölcsõdei ellátással összefüggõ kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= óvodapedagógusok száma

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai ellátásával összefüggõ speciális eszközökkel, foglalkozások-
kal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász, speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû ellátottak száma
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851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti kisebbségi ellátottak száma

852 Alapfokú oktatás

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 852011-852032 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 852011-852032 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8520 Alapfokú oktatás

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az általános iskola 1–4. évfolyamán, meghatározott idõkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötele-
zõ tanórák, a nem kötelezõ tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással, továbbá az iskolaott-
honos oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
– napközi otthoni ellátást (855911)
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû gyermekek általános iskola 1–4. évfolyamán történõ oktatásával összefüggõ
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni ellátását. (855912)
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag az általános iskola 1–4. évfolyamán történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával,
vagy a két tanítási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi napközi otthoni ellátást (855913).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
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852014 Általános iskolai felnõttoktatás (1–4. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismeretei-
hez és életkorához igazodó általános mûveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az általános iskola 5–8. évfolyamán, meghatározott idõkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötele-
zõ tanórák, a nem kötelezõ tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– tanulók és dolgozók étkeztetését (56291)
– tanulószobai ellátást (855914)
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû gyermekek általános iskola 5–8. évfolyamán történõ oktatásával összefüggõ
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855915).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag az általános iskola 5–8. évfolyamán történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával,
vagy a két tanítási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855916).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

852024 Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismeretei-
hez és életkorához igazodó általános mûveltséget megalapozó, alapfokú rendszeres nevelésével és oktatással kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma
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85203 Alapfokú mûvészetoktatás

852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zenemûvészeti ágra kiadott alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjára épülõ, a zenemûvé-
szetek területén meglévõ tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett mûvészi kifejezõkészségeket megalapo-
zó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítõ alapfokú oktatási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

852032 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti,
szín- és bábmûvészeti ágban

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágakra kiadott alapfokú mûvészetoktatás követel-
ményei és tantervi programjára épülõ, ezen mûvészetek területén meglévõ tehetség felismerése és fejlesztése érdekében
végzett mûvészi kifejezõkészségeket megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítõ alapfokú oktatási, ne-
velési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853 Középfokú oktatás

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 853111-853234 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 853111-853234 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8531 Általános középfokú oktatás

85311 Gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók nappali rendszerû, általános mûveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizs-
gára és felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történõ felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
– a tanulószobai ellátást (855917),
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma
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853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû gyermekek gimnáziumi oktatásával összefüggõ speciális eszközökkel, foglalko-
zásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag gimnáziumban történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási
nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi, tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismeretei-
hez és életkorához igazodó általános mûveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érett-
ségi vizsgára és felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történõ felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók nappali rendszerû, általános mûveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizs-
gára és felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történõ felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
– a tanulószobai ellátást (855917),
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû gyermekek szakközép-iskolai oktatásával összefüggõ speciális eszközökkel,
foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma
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853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a szakközépiskolában történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két taní-
tási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismeretei-
hez és életkorához igazodó általános mûveltséget megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érett-
ségi vizsgára és felsõfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történõ felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)

853131 Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szakiskolai tanulók nappali rendszerû, Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, középiskola utolsó évfolyamának
befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítõ ne-
velésével, oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
– a tanulószobai ellátást (855917),
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû tanulók szakiskolai oktatásával összefüggõ speciális eszközökkel, foglalkozá-
sokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a szakiskolában történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával, vagy két tanítási
nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma
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853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó tanulóknak nyújtott általános mû-
veltséget megalapozó, felzárkóztató neveléssel-oktatással, pályaorientációval, gyakorlati oktatással kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók száma

853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismeretei-
hez és életkorához igazodó szakiskolai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

8532 Szakmai középfokú oktatás

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti képzés

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás
a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közoktatási törvényben meghatározott idõkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelezõ tanórák, a nem

kötelezõ tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
– a tanulószobai ellátást (855917),
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató:

= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû tanulók szakmai elméleti oktatásával összefüggõ speciális eszközökkel, foglal-
kozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a szakmai elméleti oktatás keretében történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési feladatok ellátásával,
vagy két tanítási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttképzésben részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, igazodó szakmai el-
méleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás
a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvényben meghatározott idõkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelezõ tanórák, a nem
kötelezõ tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291),
– a tanulószobai ellátást (855917),
– kollégiumi, externátusi nevelést (85592).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggõ speciális eszkö-
zökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– sajátos nevelési igényû tanulók tanulószobai ellátását (855918).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás keretében történõ nemzeti és etnikai kisebbségi nevelési felada-
tok ellátásával, vagy két tanítási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– nemzeti és etnikai kisebbségi tanulószobai ellátást (855919).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: nemzeti kisebbségi tanulók száma

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó szakiskolai
szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,

– a hivatásos jármûvezetõ-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma
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85323 Emelt szintû szakközép-iskolai szakmai oktatás, képzés

853231 Emelt szintû nappali rendszerû szakközép-iskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az olyan, jellemzõen szellemi munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító emelt szintû szakképesítés megszer-
zésére felkészítõ oktatás bevételeit és kiadásait, amely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsõfokú szakképesítést.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat (854211).

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

853232 Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközép-iskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– kizárólag a sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû szakközép-iskolai szakmai oktatásával összefüggõ speciá-
lis eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász) kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintû nappali rendszerû
szakközép-iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

Itt kell megtervezni és elszámolni:
– kizárólag az emelt szintû szakközép-iskolai szakmai oktatás keretében történõ nemzeti és etnikai kisebbségi neve-

lési feladatok ellátásával, vagy két tanítási nyelvû oktatással, neveléssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
– Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

853234 Emelt szintû szakközép-iskolai felnõttszakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a felnõttoktatásban részt vevõ tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodó emelt szintû

szakközépiskolai szakmai oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató:

= férõhelyek száma
= pedagógusok száma

– Feladatmutató: tanulók száma

854 Felsõ szintû oktatás

8542 Felsõfokú oktatás

85421 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

854211 Felsõfokú szakképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a felsõfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal kapcsolatos bevétele-

ket és kiadásokat. A felsõfokú szakképzés a felsõoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkezõ felsõ-
oktatási intézmények által hallgatói – valamint felsõoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépisko-
lák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést
nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb
hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési
idõ négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb idõt állapít meg.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma
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854212 Szakirányú továbbképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A szak-
irányú továbbképzés a felsõoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkezõ felsõoktatási intézményben
folytatott, a felsõoktatási intézmény mûködési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsõok-
tatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követõen további – szakirányú szakképzett-
ség megszerzésére felkészítõ olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kre-
ditet kell teljesíteni és a képzési idõ legalább két, legfeljebb négy félév.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma

854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a középfokú oktatást követõ, felsõfokú végzettségi szintet nem adó, az elõzõekbe nem sorolható egyéb felsõ szintû
képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabadidõs, illetve önfejlesztési célból igénybe vett mûvészeti és nyelvoktatást (8552),
– a nem hivatásos gépjármûvezetõk autósiskolai oktatását (8553).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: tanulók, hallgatók száma

85422 Felsõfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményezõ képzések

Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsõfokú végzettségi szintet nyújtó, felsõoktatási intézményben végzett alap-
képzés, mesterképzés és a doktori képzés.

Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelõ szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a részképzés-
sel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, amelyek:

a) a magyar hallgató esetében külföldön folytatott olyan tanulmány kiadásait jelenti, amelyhez a hazai felsõoktatási
intézmény hozzájárul, a tanulmányok a képzésbe beszámíthatók és a kreditek legalább hatvan százalékát a hallgató már
teljesítette,

b) a magyar hallgató másik magyar felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányainak kiadását,
c) a külföldi hallgató esetében államilag támogatott, nem oklevél megszerzésére irányuló teljes idejû képzésben foly-

tatott résztanulmányainak kiadásait és bevételeit.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelõ szakfeladaton és azon belül a finanszírozásnak megfele-

lõ funkciók szerinti tagolásban kell tervezni és elszámolni a más felsõoktatási intézmény hallgatójának az adott intéz-
ményben párhuzamos képzésben, alap-, illetve mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányainak kiadásait és bevé-
teleit.

Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelõ szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a magyar fel-
sõoktatási intézményekkel végzett közös alap- és mesterképzések bevételeit és kiadásait.

854221 Alapképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítõ képzésével
– az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsõoktatási intézmények által folytatott alapképzés támogatásával
– az alapképzéshez kapcsolódó felvételi elõkészítõ szervezésével
– alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett hallgatók részére a felsõok-

tatási intézmény által saját hatáskörben hirdetett (oklevél, bizonyítvány kiadása nélkül záruló) költségtérítéses képzés
keretében részismeretek megszerzése érdekében végzett oktatási tevékenységgel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az alapfokozat megszerzésére felkészítõ képzés a felsõoktatási törvény alapján
állami elismeréssel rendelkezõ, felsõoktatási intézményben folytatott, a felsõoktatási intézmény mûködési engedélye
alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett alapfokozat (baccalaures, bachelor) és szakképzettség megszerzését
biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet – összefüggõ szakmai gyakor-
lat esetén legalább kettõszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni, és a képzési idõ leg-
alább hat, de legfeljebb nyolc félév. Az összefüggõ féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: hallgatók száma
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854222 Mesterképzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítõ képzésével (az osztott képzés mes-
terképzési és az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzés)

– az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsõoktatási intézmények által folytatott mesterképzés támogatá-
sával

– a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi elõkészítõ szervezésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A mesterfokozat megszerzésére felkészítõ képzés a felsõoktatási törvény alapján
állami elismeréssel rendelkezõ, felsõoktatási intézményben folytatott, a felsõoktatási intézmény mûködési engedélye
alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség megszerzését
biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet lehet teljesíteni
és a képzési idõ legalább két, de legfeljebb négy félév.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: hallgatók száma

854223 Doktori képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
– az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsõoktatási intézmények által folytatott doktori képzés támogatá-

sával,
– a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsõoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel ren-
delkezõ, felsõoktatási intézményben folytatott, a felsõoktatási intézmény mûködési engedélye alapján az Oktatási Hiva-
tal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek
keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és a képzési idõ hat félév.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: hallgatók száma

854224 Kifutó rendszerben fõiskolai képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kifutó rendszerû fõiskolai képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: hallgatók száma

854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kifutó rendszerû egyetemi képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: hallgatók száma

85423 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások – Felsõoktatás-fejlesztés

854231 Köztársasági ösztöndíj
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevõ hallgatóknak az oktatásért felelõs minisz-
ter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854232 Miniszteri ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kétoldalú nemzetközi szerzõdés alapján államilag elismert felsõoktatási intézményben államilag támogatott kép-
zésben részt vevõ hallgató részére – az államilag támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatót kivéve – az oktatásért
felelõs miniszter által adományozott ösztöndíjat, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma
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854233 Tanulmányi ösztöndíj
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejû képzésében részt vevõ hallgatóinak akár tanulmányi ösz-
töndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatást, továbbá az ehhez kapcso-
lódó egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854234 Szociális ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejû képzésében részt vevõ hallgatóinak szociális alapon,
akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formá-
jában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854235 Doktorandusz-ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az államilag támogatott teljes idejû képzésben részt vevõ doktorandusz hallgató pénzbeli juttatását, továbbá a kap-
csolódó egyéb bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített hallgatók száma

854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli
juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem le-
het a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy
hallgatói munkadíjnak nem minõsülõ, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jóléti, sport- és kultúratámogatásokat (889966).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: juttatásban részesített hallgatók száma

854237 Oktatói ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jel-
legû pénzbeli juttatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kutatási ösztöndíjakat (72).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ösztöndíjban részesített oktatók száma

854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegébõl a jegyzet-elõállítás támogatására, elektronikus tanköny-
vek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élõ
hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzésére fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás for-
májában nyújtott juttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatásban részesített hallgatók száma

854239 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.
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85424 Felsõoktatás-szervezési feladatok

854241 Felsõoktatási szakértõi testületek mûködése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási szakértõi testületek mûködésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: szakértõi testületek száma

854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, máshova nem sorolható felsõoktatás-szervezési feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

855 Egyéb oktatás

855100 Sport, szabadidõs képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szervezett keretek között folytatott sportképzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ezeknek a képzések-
nek célja fõként a szabadidõ eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem adnak hivatalosan elismert végzettséget (ál-
lamilag elismert oklevél, diploma).

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma

855200 Kulturális képzés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szervezett keretek között folytatott különbözõ (képzõ-, dráma, zenemûvészet) mûvészeti képzésekkel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat. Ezeknek a képzéseknek célja fõként a szabadidõ eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és
nem adnak hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevél, diploma).

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma

855300 Jármûvezetõ-oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem hivatásos repülõgép-, gépjármû-, motorkerékpár-, hajó- és vitorláshajó-vezetõ képzésével kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hivatásos gépjármûvezetõ-oktatást (8532).
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma

8559 M.n.s. egyéb oktatás

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ tanulók száma

855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényû gyermekek
speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyerme-
kek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ tanulók száma

855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett tanulószobai foglalkozások keretében a sajátos nevelési igényû gyermekek
speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján szervezett napközis foglalkozások keretében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyerme-
kek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ tanulók száma

855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások ke-
retében a sajátos nevelési igényû gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényû tanulók száma

855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett tanulószobai foglalkozások ke-
retében a nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés

855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ tanulók száma
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855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a
sajátos nevelési igényû gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ sajátos nevelési igényû tanulók száma

855923 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése keretében a
nemzeti és etnikai kisebbségi gyermekek speciális ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 562914).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõ nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma

85593 Egyéb felnõttoktatás

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elsõsorban felnõtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat,
amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnõttképzési
törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minõsülnek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elõsegítõ célt (855933), vagy
– megváltozott munkaképességûek rehabilitációját (855934) szolgálja,
– az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: képzési férõhelyek száma
– Feladatmutató: képzésre jelentkezõk száma
– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma
– Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzõk száma

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágaza-
tokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnõttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minõ-
sülnek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb
szintû ellátásához szükséges kompetenciát nyújt (855935), vagy

– megváltozott munkaképességûek rehabilitációját szolgálja (855934),
– az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: képzési férõhelyek száma
– Feladatmutató: képzésre jelentkezõk száma
– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma
– Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzõk száma
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855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az álláskeresõk olyan oktatásával és képzésével, illetve a képzésben részt vevõk részére folyósított támogatásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert
oklevelet, diplomát, ugyanakkor elõsegítik a munkahely megszerzését.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az OKJ-s végzettséget adó foglalkoztatást elõsegítõ képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: képzési férõhelyek száma
– Feladatmutató: képzésre jelentkezõk száma
– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma
– Eredményességi mutató: elhelyezkedettek száma

855934 Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a megváltozott munkaképességûek olyan oktatásával és képzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek
nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elõsegítik a
megváltozott munkaképességûek munkaerõ-piaci rehabilitációját.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az OKJ-s végzettséget adó rehabilitációs képzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: képzési férõhelyek száma
– Feladatmutató: képzésre jelentkezõk száma
– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma
– Eredményességi mutató: elhelyezkedettek száma

855935 Szakmai továbbképzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 alágaza-
tokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnõttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minõsül-
nek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb
szintû ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: képzési férõhelyek száma
– Feladatmutató: képzésre jelentkezõk száma
– Teljesítménymutató: képzésben részt vevõk száma
– Eredményességi mutató: képzést sikeresen elvégzettek száma

855936 Kötelezõ felkészítõ képzések
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban elõírt kötelezõ felkészítõ képzésekkel (így különösen az örök-
befogadni szándékozók, a nevelõszülõk, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet mûködtetõk felkészítõ képzése)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a képzésre kötelezettek száma

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: oktatásban részt vevõk száma
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856 Oktatást kiegészítõ tevékenység

856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 856011-856093 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 856011-856093 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8560 Oktatást kiegészítõ tevékenység

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztõ iskolai oktatás és a
fejlesztõ felkészítés feladatainak – ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztõ iskolai oktatás és a fejlesztõ felkészítés feladatainak ellá-
tásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevõk száma

856012 Korai fejlesztés, gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, füg-
getlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevõk száma

856013 Fejlesztõ felkészítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fejlesztõ felkészítés, fejlesztõ iskolai oktatás feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, füg-
getlenül attól, hogy közoktatási, gyermekvédelmi vagy szociális intézmény keretében látják el a feladatot.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevõk száma

85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevõk száma

85609 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szakképzés és felnõttképzés fejlesztésével összefüggõ programok támogatásával, a szakképzési hozzájárulásra
kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggõ beru-
házási jellegû támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnõttképzési programok társfinanszíro-
zásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggõ bevételeket és kiadásokat.
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856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítõ tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és ame-
lyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 86 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 86 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

861 Fekvõbeteg-ellátás

861000 Fekvõbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és ame-
lyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 861 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 861 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8610 Fekvõbeteg-ellátás

861001 Fekvõbetegek aktív ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a betegnek a lakóhelye közelében, fekvõbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, vala-
mint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylõ be-
tegségek speciális fekvõbeteg-szakellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött ágyszám
– Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám

861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejû diagnosztikus, gyógykezelési
vagy ápolási célú fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött ágyszám
– Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sérült aktív közremûködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség ki-
alakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondícionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással,
hidroterápiával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött ágyszám
– Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3483



861004 Egészségügyi ápolás bentlakással
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségi állapot javítását, az egészség megõrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a beteg-
ségek megelõzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történõ részvételre való fel-
készítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött ágyszám
– Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

861005 Bentlakásos hospice ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminõségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és
emberi méltóságának a haláláig való megõrzésével összefüggõ szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött ágyszám
– Teljesítménymutató: lejelentett ápolási nap

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi forrásokból történõ támogatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és ame-
lyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 862 alágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 862 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Háziorvosi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres, alkalomszerû és azonnali sürgõsségi beavat-
kozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fek-
võbeteg-gyógyintézetbe történõ beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: lejelentett kártyák száma

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a napi munkarenden kívül bekövetkezõ sürgõsségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelé-
sével, alkalomszerû és azonnali sürgõsségi beavatkozások elvégzésével, fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ sürgõsségi
beutalásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: ellátandó lakosság száma
– Feladatmutató: szerzõdött ügyeleti óra

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

86221 Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szakorvos által végzett alkalomszerû egészségügyi ellátással, fekvõbeteg-ellátást nem igénylõ krónikus betegség
esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttéret igénylõ szakellátá-
sokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Teljesítménymutató: lejelentett pontérték
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862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi,
ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással,
foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fekvõbeteg-ellátást nem igénylõ, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkuta-
tásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: kezelõegységek száma
– Teljesítménymutató: lejelentett kezelések száma

86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylõ sebészeti beavatkozással kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: lejelentett súlyszám, pontérték

86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkát végzõ személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelõzése érdeké-
ben alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a szerzõdött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma
– Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munkát végzõ személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelõzése érdeké-
ben alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a szerzõdött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma
– Teljesítménymutató: rendelésen megjelentek száma

86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolható járóbeteg-ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
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8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

86230 Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a napi munkarenden kívül bekövetkezõ sürgõsségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

862303 Fogorvosi szakellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati
röntgennel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Feladatmutató: ellátandó lakosságszám

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86901 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi tevékenység, tanácsadás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett
egészségügyi szakértõi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett (így különösen a megváltozott
munkaképességûek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás miatti jogosultságnak szakértõi véleménye-
zés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges szakértõi véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történõ
szakértõi közremûködés stb.) orvosi, orvos szakértõi vizsgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági
feladataival összefüggõ szakértõi tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a forgalomba hozatali en-
gedéllyel rendelkezõ gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, rendszeres helyszíni ellenõrzésének szak-
értõi feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86902 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megõrzését és hely-
reállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelõzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének
az ápolási feladatokban történõ részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött vizitszám
– Teljesítménymutató: lejelentett vizitszám
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86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggõ klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, mikrobiológiai vizs-
gálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Teljesítménymutató: lejelentett pontérték

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyító ellátással összefüggõ képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: szerzõdött heti óraszám
– Teljesítménymutató: lejelentett esetszám

869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az orvosi szakképesítéshez nem kötött egészségügyi szolgáltatásokkal (pl. munkaterápia, homeopátia, akupunktú-
ra, reflexológia és más természetgyógyászati tevékenység), valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezõk
igénybevételével történõ ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869034 Mentés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által vég-
zett sürgõsségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelõ ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi
szolgáltatóhoz történõ szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: esetszám

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetõségét biztosító, illetve a gyógyintézetbõl elbocsátott beteg ott-
honába történõ eljutásához igénybe vehetõ betegszállítással, valamint az orvosi rendelvényre történõ halottszállítással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: lejelentett km

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás felhasználására
irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szö-
vetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kuta-
tás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül lét-
rejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenység-
ként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolható, egyéb kiegészítõ egészségügyi szolgáltatásokkal (így pl. az emberi reprodukcióra irá-
nyuló különleges eljárásokkal, illetve az intézeti betegek ortopédtechnikai mûhelybõl való ortetikai, protetikai ellátásá-
val) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekvállalás optimális körülményeinek elõsegítése céljából az anya fogamzás elõtti gondozásával, a genetikai
tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek
megismertetésével, valamint a nõk fokozott védelméhez szükséges összetett megelõzési tevékenységgel, egészségvéde-
lemmel, illetve a 0–6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlõdését elõsegítõ egészségneveléssel, szûrõvizsgálatokkal, védõoltásokkal,
a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi feladataival, a beiskolázás elõtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkal-
massági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel élõk és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott el-
lenõrzésével és a közösségbe történõ beilleszkedésük segítésével, a sporttal összefüggõ feladatok ellátásával, a harmoni-
kus fejlõdést veszélyeztetõ körülmények kiküszöbölésével, járványügyi intézkedésekkel, iskola-egészségügyi ellátás-
sal, valamint a 6–18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fertõzõ megbetegedések, a járványok megelõzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel
szembeni ellenálló képességének fokozása érdekében a védõoltások, a járványügyi érdekbõl végzett szûrõvizsgálatok
megszervezésével, a fertõzõ betegek bejelentésével, a kötelezõ orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, meg-
figyeléssel, zárlattal és ellenõrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatá-
sával, a fertõzõ betegek szállításával, a fertõtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és
egyéb járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megõrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladat-
körébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelõzéssel és az egészségneveléssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás egyéb, máshova nem sorolható tevékenységeivel kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok

869051 Környezet-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közegészségügyi elõírások érvényesítésével és ellenõrzésével, a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgála-
tával és a megelõzés lehetõségeinek feltárásával, a környezetet veszélyeztetõ tevékenységek és ezek bejelentése módjá-
nak lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869052 Település-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közegészségügyi elõírások érvényesítésével és ellenõrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztetõ tevékenységek és
ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

869053 Sugár-egészségügyi feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival szemben védõ sugár-
egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

86906 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer elõállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a
közremûködõ szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenõrzésével, a mérgezések
és fertõzések kivizsgálásával és megelõzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és
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táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

86907 Sportegészségügy felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás

869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete,
ellenõrzése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabadidõs és nem kiemelt sportolók idõszakos alkalmassági és szûrõvizsgálataival, a sportrendezvényeken való
ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelõ testsúly kialakítása, valamint az emberi szer-
vezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérü-
lésének megelõzése céljából végzett kiegészítõ vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a válogatott és kiemelt sportolók idõszakos emelt szintû alkalmassági és szûrõvizsgálataival, a keretorvosi rendszer
üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával,
a táplálkozás és a megfelelõ testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozá-
sában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelõzése céljából végzett kiegészí-
tõ, emelt szintû vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS

870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 87 ágazat szakfeladatainak
valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 87 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

871 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idõsek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással,
ápolással, benntlakásos ápolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségügyi szintû házi ápolást (86),
– ellátás idõsek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással (8730).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása

872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának
komplex támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 872 alágazat szakfelada-
tainak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 872 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma
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8720 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása

87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyezte-
tõ állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylõ krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kötelezõ gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és mentális állapotát sta-
bilizáló, illetve javító kezelést igénylõ szenvedélybeteg tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8–12/14 fõt be-
fogadó lakóotthonban történõ, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelõ mértékû ellátá-
sával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8–12/14 fõt befo-
gadó lakóotthonban történõ, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelõ mértékû ellátásá-
val kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életve-
zetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg önálló életveze-
tési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
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– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, önellátásra nem vagy csak rész-
ben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegû, legfeljebb egyévei idõtartamú teljes körû bentlakásos ellátásával kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, önellátásra nem vagy csak részben képes
szenvedélybeteg átmeneti jellegû, legfeljebb egyévei idõtartamú teljes körû bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos ellátása

873000 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 873 alágazat szakfeladata-
inak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 873 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8730 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos ellátása

87301 Idõskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Idõskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel
képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel
bíró, de rendszeres fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideért-
ve azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyt is, aki-
nek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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873012 Idõskorúak átmeneti ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idõlegesen gondoskodni nem képes idõskorúak (va-
lamint 18. életévüket betöltött beteg személyek) legfeljebb egyévi idõtartamú, átmeneti jellegû teljes körû ellátásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos
vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történõ tartós bentlakásos ellátásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873019 Idõskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idõskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

87302 Fogyatékossággal élõk bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élõk tartós bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kiskorú és felnõtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak in-
tézményi keretek között van lehetõség) tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873022 Fogyatékossággal élõk ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8–12/14 fõt befo-
gadó lakóotthonban történõ, teljes körû ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873023 Fogyatékossággal élõk rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8–12/14 fõt
befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történõ, életkorának, egészségi állapotának és önel-
látási képességének megfelelõ mértékû ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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873024 Fogyatékossággal élõk rehabilitációs bentlakásos ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetõleg látássérült
személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873025 Fogyatékossággal élõk átmeneti otthoni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában idõlegesen nem biztosítható) átmeneti, legfeljebb egyévi idõtar-
tamú ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873028 Fogyatékossággal élõk egyéb bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötõdõ utógondozás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rehabilitációs intézményi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátásból kikerültek száma
– Teljesítménymutató: ellátásból kikerült, utógondozásban részesülõk száma

879 Egyéb bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsõdei ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bentlakásos (hetes) bölcsõdében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma tárgyév során összesen
– Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

879012 Gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek ellátásával kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külsõ férõhelyén elhelyezettek ellátásával kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– korai fejlesztést, gondozást (856031),
– fejlesztõ felkészítést (856032).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
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– Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külsõ férõhelyen el-
helyezett új fiatalok száma

– Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külsõ férõhe-
lyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat,

– a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külsõ férõhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonba, speciális lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve

külsõ férõhelyen elhelyezett fiatalok száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, il-

letve külsõ férõhelyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat,

– a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külsõ férõhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
– fejlesztõ felkészítést, fejlesztõ iskolát (856013).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, il-

letve külsõ férõhelyen elhelyezett új fiatalok száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyerme-

kek, illetve külsõ férõhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

879015 Utógondozó otthoni ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,
– az utógondozó otthon külsõ férõhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külsõ férõhelyen elhelyezett új fiatal felnõt-

tek száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külsõ férõhelyen elhelyezett új fiatal

felnõttek száma éves átlagban

879016 Nevelõszülõnél elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nevelõszülõnél elhelyezettek ellátásával,
– a nevelõszülõi hálózat külsõ férõhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nevelõszülõk kötelezõ felkészítését (855936).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma a tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a nevelõszülõi hálózatba felvett új gyermekek, illetve külsõ férõhelyen elhelyezett

új fiatal felnõttek száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a nevelõszülõi hálózatban ellátott gyermekek, illetve külsõ férõhelyen elhe-

lyezett fiatalok száma éves átlagban
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879017 Helyettes szülõnél elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyettes szülõnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a helyettes szülõk kötelezõ felkészítését (855936).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma a tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a helyettes szülõhöz elhelyezett új gyermekek száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a helyettes szülõnél ellátott gyermekek száma éves átlagban

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma a tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma a tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szülõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szülõk száma éves át-

lagban

87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: elõzetes letartóztatás, illetve javítóintézeti nevelés végrehajtására rendelkezésre álló férõhelyek
száma a tárgyév december 31-én

– Feladatmutató: a tárgyév során a javítóintézetbe elõzetes letartóztatás céljából, illetve elõzetes letartóztatás céljából
felvett új fiatalkorúak száma

– Teljesítménymutató: a tárgyév során a javítóintézetben elõzetes letartóztatás céljából, illetve elõzetes letartóztatás
céljából ellátott fiatalkorúak száma éves átlagban

87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylõ hajléktalan személy tartós bentlakásos ellátásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítõprogramokban önként részt vevõ hajléktalan személy bentla-
kásos ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az életvitelszerû szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan személy átmeneti
szálláson történõ ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai pihenését lehe-
tõvé tevõ, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

879035 Családon belüli erõszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Regionális Kríziskezelõ Központok mûködtetésével,
– a Félutas Kiléptetõ Házak mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak/ellátási napok száma

879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felnõttek részére nyújtott egyéb, máshova nem sorolható bentlakásos szociális ellátással kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása

879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 879011-879020 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 879011-879020 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 879031-879034 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 879031-879034 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma
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88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL

880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 88 ágazat szakfeladatainak
valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 88 ágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

881 Idõsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881000 Idõsek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 881 alágazat szakfeladata-
inak valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 881 alágazat szakfeladatainak bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

8810 Idõsek, fogyatékossággal élõk szociális ellátása bentlakás nélkül

88101 Idõsek, fogyatékossággal élõk szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idõsek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonukban élõ, idõs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodás-
ra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

881012 Demens betegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonában élõ, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre
szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

881013 Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonában élõ, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre
szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

88109 Idõsek, fogyatékossággal élõk egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

881090 Idõsek, fogyatékossággal élõk egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idõskorú, illetve fogyatékos személyek részére nyútott, máshova nem sorolható, egyéb szociális ellátásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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882 Önkormányzati szociális támogatás

882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzati szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások

88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

882111 Rendszeres szociális segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott fel-
tételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882112 Idõskorúak járadéka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ idõskorú személyek részére jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával összefüggõ rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén
nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával összefüggõ rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban megha-
tározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882116 Ápolási díj méltányossági alapon
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat dön-
tése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás
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882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelme-
zõk száma

– Teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban ré-
szesültek száma júliusban és novemberben

882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást kérelmezõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma éves átlagban

882119 Óvodáztatási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülõk száma

88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával összefüggõ rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882122 Átmeneti segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882123 Temetési segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma
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882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és
-átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátások-
kal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások

882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adós-
ságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítõ ellátással kapcsolatos bevé-
teleket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882202 Közgyógyellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi ál-
lapota megõrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás

882203 Köztemetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában
a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történõ eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: köztemetési igények száma

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsõdei ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bölcsõdébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bölcsõdei alapellátáson túl nyújtott szolgáltatást, így az idõszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-ma-
ma klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelõ szolgáltatást (889109),

– gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
– fejlesztõ felkészítést, fejlesztõ iskolát (856013).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma tárgyév során összesen
– Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
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889102 Családi napközi
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az idõszakos gyermekfelügyeletet, speciális tanács-
adást, vagy más gyermeknevelõ szolgáltatást (889109),

– gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést, gondozást (856012),
– fejlesztõ felkészítést, fejlesztõ iskolát (856013).
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhelyek száma tárgyév december 31-én
– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma tárgyév során összesen
– Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889103 Házi gyermekfelügyelet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a házi gyermekfelügyeletben részesülõk ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma az év során
– Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óvodai nevelést, ellátást (85101),
– általános iskolai napközi otthoni ellátást (855911).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma az év során
– Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bölcsõde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az idõszakos gyermekfelügyeletet, a
játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelõ szolgáltatást.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– korai fejlesztést, gondozást (856031),
– fejlesztõ felkészítést (856032).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: az ellátást igénylõk száma az év során
– Teljesítménymutató: az ellátásban részesülõk száma éves átlagban

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kórházi szociális munkát (889202),
– utcai, lakótelepi szociális munkát (889203),
– kapcsolattartási ügyeletet (889204),
– iskolai szociális munkát (889205).

889202 Kórházi szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.
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Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajléktalan személyekkel végzett utcai szociális munkát (889929).

889204 Kapcsolattartási ügyelet
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggõ bevételeket és kiadásokat.

889205 Iskolai szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonában élõ, fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek
intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonában élõ, fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ, 18. életévét betöltött szenvedélybetegek in-
tézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889913 Nappali melegedõ
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889921 Szociális étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek
nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889922 Házi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényû személy részére nyújtott, alapvetõ gondozási, ápolási feladatokat, önálló
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködést, a
vészhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi se-
gítségnyújtással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma
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889923 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelõ
használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma
– Teljesítménymutató: adott évben elõfordult riasztások száma (db)

889924 Családsegítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és csalá-
dok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megõrzé-
se céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889925 Támogató szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történõ ellátását, elsõsorban a la-
káson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megõrzése mellett a lakáson be-
lüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása)
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történõ segítségnyújtást az önálló
életvitel fenntartásában, a meglevõ képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelõorvossal való kapcsolattartást, a
pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban,
szûrõvizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében
megkeresõ programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889925 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokat, valamint a szenvedélybe-
tegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentõ szolgáltatásokat, illet-
ve az életet veszélyeztetõ, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben
történõ kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbû ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ
hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintû szükségletek teljesítésének
céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel mûködtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma
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889929 Utcai szociális munka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a hajléktalan személy(ek)
helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához
kapcsolódó intézkedés megtételével] kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
– Feladatmutató:
– Teljesítménymutató:
– Eredményességi mutató:

88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások

889931 Családi pótlék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez havi rendszeresség-
gel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõk havi átlagos száma (fõ)

889932 Gyermekgondozási segély
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a 3 év alatti, a tanköteles kort el nem ért ikergyermek vagy a 10.
életévét be nem töltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek szülõjének, nevelõszülõjének vagy gyámjának
a gyermek gondozására tekintettel havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli állami támogatással kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõk havi átlagos száma (fõ)

889933 Gyermeknevelési támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a három vagy több kiskorú gyermeket nevelõ szülõnek, nevelõszülõnek, gyámnak a gyermekek gondozására tekin-
tettel a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétõl a 8. életévének betöltéséig nyújtott pénzbeli ellátással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõk havi átlagos száma (fõ)

889934 Anyasági támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szülõ nõnek, az örökbefogadó szülõnek vagy a gyámnak a gyermek születését követõen nyújtott egyszeri pénzbeli
ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõk száma (fõ)

889935 Otthonteremtési támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnõttek számára megállapított otthon-
teremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

889936 Gyermektartásdíj megelõlegezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a Gyvt alapján megállapított gyermektartásdíj-megelõlegezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelõlegezését kérõk száma
– Teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj-megelõlegezésben részesülõk száma
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88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások

889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerû-
sítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, kor-
szerûsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzõen a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott mó-
don és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítõ támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítõ támogatásokkal kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg

88995 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális ellátások

889951 Átmeneti járadék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a legalább 40%-ban egészségkárosodott és a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérõ, rehabilitáció nélkül tovább nem
foglalkoztatható személyek számára a jogszabályban meghatározott feltételek mellett biztosított jövedelempótló nyug-
díjszerû ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889952 Rendszeres szociális járadék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a legalább 40%-ban egészségkárosodott és rehabilitáció nélkül tovább nem foglalkoztatható személyek számára a
jogszabályban meghatározott feltételek mellett biztosított jövedelempótló nyugdíjszerû ellátással kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889953 Egészségkárosodási járadék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a legalább 29%-ban egészségkárosodott és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ bányász dolgo-
zók rendszeres havi nyugdíjszerû ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889954 Rokkantsági járadék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nagykorú, 25. életéve betöltése elõtt teljesen munkaképtelenné vált, 80%-os vagy azt meghaladó mértékû egész-
ségkárosodást szenvedett személy részére folyósítható rendszeres pénzellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889955 Politikai rehabilitációs ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, valamint a különbözõ mûvészeti, tudományos elismerésekhez kapcso-
lódó bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889956 Nemzeti helytállásért pótlék
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az egészségkárosodott, nyugdíjkorhatárt betöltött, 1956-os emlékérem-
mel, 1956-os Emléklappal, Nemzeti Ellenállásért Emléklappal vagy a Szabad Magyarországért Emléklappal rendelkezõ
személyek kiegészítõ pótlékával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889957 Hadigondozotti pénzellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hadigondozásról szóló jogszabályban meghatározott rendszeres juttatásokkal, természetbeni ellátásokkal és ked-
vezményekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

889959 Egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendszeres nyugdíjszerû, de kifutó jellegû ellátásokkal – mint pl. a mezõgazdasági járadék, házastársi pótlék,
házastársi jövedelempótlék – kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: ellátottak száma

88996 Speciális pénzbeli ellátások

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a menekültek, befogadottak, oltalmazottak részére biztosítandó speciális pénzbeli ellátásokkal, támogatásokkal
(létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költõpénz, beiskolázási stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

889962 Gáz- és távhõtámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam által jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a gáz-, illetve távhõszolgáltatást háztartási célra
igénybe vevõ fogyasztónak nyújtott támogatással, valamint távhõdíjjuttatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatásban, távhõdíjjuttatásban részesülõk száma (fõ)
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889963 Fogyatékossági támogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos személyeknek a fogyatékos állapotból eredõ hátrányok kompenzálását
szolgáló jövedelemkiegészítõ, rendszeres ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: ellátásban részesülõk havi átlagos száma (fõ)

889964 MTA-hozzátartozói ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az akadémikusok elhalálozása után a hozzátartozókat megilletõ – külön kormányrendelettel szabályozott – özvegyi
és árvaellátási juttatásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az általános társadalombiztosítás szerinti juttatásokat.

889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások finanszírozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a felsõoktatási intézmények által nyújtott, illetve más, hasonló célú, m.n.s. jóléti, sport- és kultúratámogatásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy támogatottra jutó átlagos támogatás összege

889969 Egyéb speciális ellátások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb, máshova nem sorolható speciális ellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: ellátást igénylõk száma
– Teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERÕSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK

890 Társadalmi összetartozás erõsítését célzó közfeladatok
8901 Esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek

89011 Esélyegyenlõség elõsegítését és az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek

és programok

890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejleszté-
sekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetõek egyértelmûen a 890112-890116 szakfel-
adatok valamelyikéhez.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a 890112-890116 szakfeladatok bármelyikéhez egyértelmûen hozzárendelhetõ fejlesztések bevételeit és kiadásait.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott programok, fejlesztések száma

890112 Az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
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890113 Nemek társadalmi egyenlõségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, a nemek társadalmi egyenlõségének
megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890114 A hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító
programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító programokkal kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok részére
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal kapcsolatos be-
vételeket és kiadásokat.

890116 Romák társadalmi integrációját elõsegítõ egyéb tevékenységek, programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a romák társadalmi integrációjával összefüggõ feladatokkal,
– a roma kisebbéget érintõ tárcaközi és társadalmi együttmûködéssel,
– a Roma Kulturális Alap és a Roma Intervenciós Keret felhasználásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

89012 Fogyatékosságügy

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítõ programok, támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az épületek, utak, közterek és az épített környezet minden egyéb elemének, valamint a tömegközlekedési eszközök-
nek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek számára történõ akadálymentesítésével;

– a közszolgáltatások és minden egyéb szolgáltatás egyenlõ esélyû hozzáférésének megteremtéséhez szükséges – el-
sõsorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítõ –, közlekedést, tájékozódást, infor-
mációszerzést, kommunikációt, megértést segítõ fejlesztésekkel, képzésekkel, átalakításokkal kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató:
= akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma;
= egyenlõ eséllyel hozzáférhetõ (köz)szolgáltatások száma

890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos
egyéb tevékenység

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– minden olyan, a fogyatékos emberek esélyegyenlõségének elõmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem sorolhatók a fogyatékosságügy egyéb szakfeladatai közé.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890123 Fogyatékossággal élõk társadalmi integrációját segítõ programok, támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó programokkal,
kampányokkal;

– integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával;
– a fogyatékos emberek integrált oktatásával, képzésével

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890124 Fogyatékosságal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékos emberek önálló életvitelével;
– a fogyatékos embereknek a kultúrához, sporthoz, szabadidõs tevékenységekhez való hozzáférése érdekében meg-

valósított szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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Mutatószámok:

– Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma

890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásának elõsegítésével;
– a fogyatékos emberek és családtagjaik képzésével, átképzésével, továbbképzésével;
– a fogyatékos emberek és családtagjaik mentálhigiénés rehabilitációjával;
– a fogyatékos emberek szociális rehabilitációjával;

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: az elindított (finanszírozott) programok száma
– Teljesítménymutató: a rehabilitációs folyamatba bevont személyek száma
– Eredményességi mutató: sikeresen rehabilitált személyek száma

8902 Generációs feladatok

89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítõ struktúra, szolgáltatások fejlesztése,
mûködtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az állam ifjúságpolitikai céljainak elérését szolgáló intézményrendszer, struktúra mûködtetésével,
– a stratégiaalkotással, programtervezéssel és azok monitorozásával,
– az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ifjúsági kutatási feladatokat (7220),
– az ifjúságszakmai módszertani feladatokat (749031).

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggõ feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
– az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttmûködési kötelezettséggel kapcso-

latos bevételeket és kiadásokat.

890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
– az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek formális és nem formális képzését (a 85 ágazat megfelelõ
szakfeladatai),

– az ifjúsági kutatási feladatokat (7220),
– az ifjúságszakmai módszertani feladatokat (749031).

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítõ programok, támogatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
– a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elõsegítõ állami intézkedésekkel,
– a gyermekek és fiatalok õket érintõ döntésekbe történõ bevonásával,
– a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttmûködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló in-

tézkedésekkel,
– partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
– érdekvédelmi szervezeteik mûködésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését
segítõ programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermekek és fiatalok szabadidõs és turisztikai programjai feltételeinek biztosítását célzó állami intézkedésekkel,
valamint
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– az ifjúsági turizmus szakmai fejlesztésével
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az önkormányzatok ifjúsági programjaival, kezdeményezéseivel, illetve támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

89022 Idõsügyek

890221 Az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor megteremtését
célzó programok

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor megteremtését célzó programokkal kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

890222 Idõsügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az idõsügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

8903 Civil szféra, civil szervezetek megerõsödését célzó tevékenységek, programok, támogatások

890301 Civil szervezetek mûködési támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a társadalmi szervezetek és alapítványok mûködésének támogatásával összefüggõ bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– társadalmi szervezetek, alapítványok részére meghatározott (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pá-
lyázati vagy egyedi támogatásokat (megfelelõ szakmai feladat szerinti szakfeladatra kell elszámolni),

– a civil szervezetek programjainak támogatását (890302).
Mutatószámok:

– Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg,
– Teljesítménymutató: a támogatásban részesülõ szervezetek száma, egy szervezetre esõ mûködési támogatás átlagos

összege.

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem mûködési célú támogatásokkal kapcsola-
tos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– társadalmi szervezetek, alapítványok részére meghatározott (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pá-
lyázati vagy egyedi támogatásokat (megfelelõ szakmai feladat szerinti szakfeladatra kell elszámolni).

Mutatószámok:

– Feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg,
– Teljesítménymutató: a támogatásban részesülõ szervezetek száma, egy programra esõ támogatás átlagos összege.

890303 Civil szféra megerõsítését segítõ egyéb tevékenységek
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a társadalmi szervezetek és alapítványok részére nyújtott szakértõi, tanácsadói, információszolgáltatási és adat-
gyûjtési feladatok megvalósításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8904 Esélyegyenlõséget és társadalmi integrációt elõsegítõ komplex és speciális közfeladatok, programok
és támogatások

89041 Hátrányos helyzetû települések, kistérségek társadalmi felzárkóztatását segítõ

komplex programok

890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjaival kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.
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890412 Komplex térségi integrációt segítõ programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a komplex térségi integrációt segítõ programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890413 Telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

89042 Személyek, családok krízishelyzetben történõ segítését célzó tevékenységek

890421 Segélytelefonok, szolgálatok mûködtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a krízishelyzetben levõ, segítséget kérõ gyermekek, fiatalok, felnõttek számára mûködtetett lelkisegély-telefonok-

kal, ifjúsági telefonszolgálatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató: telefonállomások száma
– Feladatmutató: beérkezõ hívások száma

890422 Adománygyûjtés és -közvetítés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különbözõ adományok gyûjtésével, illetve közvetítésé-
vel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890423 Mediációs, közvetítõi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a konfliktusok feloldása érdekében végzett mediációs és közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és ki-

adásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelet keretében végzett mediációs, illetve közvetítõi tevékenységet

(889204).

89043 Szociális foglalkoztatás

890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a munka-rehabilitáció keretében történõ szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében történõ szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadá-

sokat.

890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történõ szociális foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

89044 Közfoglalkoztatás

890441 Közcélú foglalkoztatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû, aktív korú nem foglalkoztatott személyek állami vagy helyi önkormányzati
feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és ki-
adásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

890442 Közhasznú foglalkoztatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresõk a lakosságot vagy a települést érintõ közfeladat vagy az ön-

kormányzat által önként vállalt feladat ellátására, illetõleg közhasznú tevékenység folytatására irányuló, munkaviszony
keretében történõ foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma
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890443 Közmunka
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közfeladatok ellátásának elõsegítésére a tartós munkanélküliek számára szervezett, az Országgyûlés vagy a Kor-
mány által meghatározott foglalkoztatási programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az emberi jogi szervezetek e tevékenységükkel összefüggõ támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott szervezetek száma, átlagos támogatási összeg

890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a környezetvédelmi csoportok, szervezetek e tevékenységükkel összefüggõ támogatásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: támogatott szervezetek száma, átlagos támogatási összeg

890503 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének
támogatása

Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a pénzügyi nehézségek miatt válsághelyzetbe jutott magyarországi kisebbségi nonprofit szervezetek, intézmények,
települési és területi kisebbségi önkormányzatok, valamint kisebbségi feladatot ellátó helyi önkormányzatok más ki-
sebbségi feladatellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját,
vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktató-nevelõ és tudományos intézmények mûködésével, fejlesz-
tésével, felújításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890505 Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyes speciális társadalmi csoportok jogainak és érdekeinek védelmét biztosító tevékenységekkel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat.

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és önkormány-
zati feladatok támogatásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat, így különösen

= az oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (85-ös ágazat);
= a humán-egészségügyi ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (86-os ágazat);
= a bentlakásos és bentlakás nélküli szociális ellátás bevételeit és kiadásait (87-88-as ágazat);
= a kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység bevételeit és kiadásait (volt egyházi ingatlanok megváltása

stb.) (842360).

890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a katonai hit- és kegyeleti élet, vallásgyakorlás, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartásával, valamint egyéni és
közösségi lelki gondozással, életismereti, erkölcsi oktatással, neveléssel, továbbá a katonák vallásgyakorláshoz szüksé-
ges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom) történõ ellátásával, illet-
ve a katonák hazai és nemzetközi zarándoklatokon történõ részvételi lehetõségének biztosításával kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.
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890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával kapcsolatos bevéte-
leket és kiadásokat.

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8906 Érdek-képviseleti tevékenység támogatása

890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vállalkozói, munkaadói érdek-képviseleti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890602 Szakmai érdek-képviseleti tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szakmai érdek-képviseleti tevékenység támogatásával, valamint a társadalmi párbeszéd elõsegítése érdekében
létrehozott szervezetek (Ágazati Párbeszéd Bizottságok) mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szakszervezeti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890609 Egyéb érdek-képviseleti tevékenység támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb érdek-képviseleti tevékenység támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

8907 Fogyasztóvédelem

890701 Békéltetõ testületek támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározottak szerint a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék mi-
nõségével, biztonságosságával, a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minõségével, továbbá a fe-
lek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági
eljáráson kívüli rendezésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerveze-
tek alábbi tevékenységeivel:

= érdekfeltáró, érdekérvényesítõ munkájukkal,
= a fogyasztókat az érdekegyeztetõ fórumokon és testületekben való képviseletével,
= a fogyasztókat érintõ jogszabálytervezetek, jogszabály-módosítások kezdeményezésével,
= a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában való közremûködéssel és érvényesítésével,
= a fogyasztói érdekek védelme céljából a nemzetközi szervezetek tevékenységében való részvétellel ,
= a nemzeti szabványosításban való közremûködéssel,
= a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerzõdési feltételek figyelemmel kísérésével,
= közérdekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezésével

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tanácsadó irodák mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat.

890703 Tanácsadó irodák mûködtetése és fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elõsegítõ tanácsadó irodák, klubok, a fogyasztók tájé-
koztatását szolgáló információs rendszer mûködésével, valamint a határon átnyúló fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos
tájékoztatást nyújtó és jogérvényesítést elõsegítõ Európai Fogyasztói Központ mûködtetésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
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890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatással, tájékoztatással, kiadványok,
jegyzetek, országos fogyasztóvédelmi lapok, folyóiratok készítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyasztóvédelmi érdek-képviseleti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

90 ALKOTÓ-, MÛVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG

900 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató tevékenység

9001 Elõadó-mûvészeti tevékenység

90011 Színházi tevékenység

900111 Befogadó színházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a befogadó – azaz az elõadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkezõ, társulat nélküli – színházak tevé-
kenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

– Szintén itt kell megtervezni a szabadtéri színházak – azaz állandó, jellemzõen természeti vagy építészeti örökség-
hez kötõdõ játszóhellyel rendelkezõ, a nyári évadban (jellemzõen május 1-jétõl szeptember 30-ig) játszó színház – tevé-
kenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhely (db)
– Feladatmutató: a befogadó színház által befogadott társulatok/alkotók száma (db)
– Teljesítménymutató: a befogadott elõadások száma (db)
– Eredményességi mutató: látogatottság-növekedés (%)

900112 Produkciós színházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a produkciós – azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkezõ, társulattal saját elõadásait játszó – színházak tevé-
kenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: leszerzõdött elõadások száma
– Feladatmutató: elõadásszám a nyitvatartási idõ arányában
– Teljesítménymutató: elõadások nyújtására vonatkozó szerzõdések száma
– Eredményességi mutató: fizetõnézõ-szám növekedése (%)

900113 Kõszínházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kõszínházak – azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkezõ színházak – tevékenységével kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhely; fizetõ nézõk száma;
– Feladatmutató: elõadásszám évente; elõadásszám a nyitvatartási idõ arányában;
– Teljesítménymutató: elõadásszám súlyozva a férõhelyarányos fizetõ nézõszámmal; kapacitással súlyozott jegyár-

bevétel;
– Eredményességi mutató: nézõszám a férõhely arányában (%).

900114 M.n.s. színházak tevékenysége
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elõzõekbe be nem sorolható színházak tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhely; fizetõ nézõk száma;
– Feladatmutató: elõadásszám évente; elõadásszám a nyitvatartási idõ arányában;
– Teljesítménymutató: elõadásszám súlyozva a férõhelyarányos fizetõnézõ-számmal; kapacitással súlyozott jegyár-

bevétel;
– Eredményességi mutató: nézõszám a férõhely arányában (%)
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90012 Egyéb elõadó-mûvészeti tevékenység

900121 Zenemûvészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a zenemûvészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900122 Táncmûvészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a táncmûvészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900123 Cirkuszmûvészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a cirkuszmûvészek tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

900124 Egyéb elõadó-mûvészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb elõadó-mûvészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9002 Elõadó-mûvészeti tevékenységet kiegészítõ tevékenység

900200 Elõadó-mûvészeti tevékenységet kiegészítõ tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az elõadó-mûvészeti tevékenységet kiegészítõ tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9003 Alkotómûvészet

900300 Alkotómûvészeti tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az alkotómûvészeti tevékenységgel (pl. szépírói, képzõmûvészi stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9004 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a vi-
lágkiállításon történõ részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövõ Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közmûvelõdési és egyéb kulturális tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

91011 Nemzeti könyvtári feladatok

910111 Nemzeti könyvtári feladatok
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a jogszabály vagy a fenntaró rendelekezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és igazgatási jellegû
feladatokkal (pl. kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok, határon túli magyarok és a hazai nemzeti és etnikai kisebb-
ségek könyvtári ellátásának segítése, nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számok kiadása, könyvtári szak-
emberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése, könyvtári és infromációs szolgáltatás fenntartása a könyvtá-
ri és infromációszolgáltatási tevékenység szakterületén, a hazai könyvtári rendszer mûködésével a könyvtárhasználattal
kapcsolatos kutatás-fejlesztés, országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése, szolgáltatása, nemzeti bib-
liográfia készítése, könyvtári dokumentumokról hitelesített másolat készítése stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a dokumentumok tartós megõrzésére szolgáló ingatlanok alapterülete (m2)
– Feladatmutató: éves magyarországi könyvtermés (db)
– Teljesítménymutató: a Nemzeti Bibliográfiában megjelent tételek száma (db)
– Eredményességi mutató: a kötelespéldányok begyûjtésének teljessége (%)
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91012 Könyvtári tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a könyvtár gyûjtõköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi igényeknek megfelelõen – a
könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési
könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok gyûjtésével, a könyvtár állományába került dokumentu-
mok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)
– Feladatmutató: a gyûjtõköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendõ dokumen-

tumok száma (db)
– Teljesítménymutató: könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
– Eredményességi mutató: az állomány teljessége a gyûjtõköri szabályzat szerint

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a feltárómunka során a könyvtár állományába kerülõ dokumentumokról az õket jellemzõ formai és tartalmi jegyek
alapján történõ leírások, ezekbõl hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megõr-
zésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés, res-
taurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tûzkár elleni védelem eszkö-
zei) telepítésével és mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fõ)
– Feladatmutató: a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)
– Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db)
– Eredményességi mutató: az állomány feldolgozottsága (%), elérhetõsége a katalógusokban

910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyûjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, köl-
csönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás,
amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoz-
tatás), a megrendelhetõ könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári
szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak kö-
zönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztõ elõadás, tanfolyamszervezés, vetél-
kedõ, író–olvasó találkozó, pr- és marketingtevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: olvasótermek száma és a szolgáltatóterek nagysága (m2)
– Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fõ)
– Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom + db)
– Eredményességi mutató: használói (olvasói) elégedettség (1–10-ig terjedõ skálán)

91013 Levéltári tevékenység

910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely más, levéltári fel-
adatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelõ folyamatos iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással,
rendezéssel, raktári megõrzéssel, állományvédelemmel, revízióval, iratcserével, valamint a gyûjtõkörébe tartozó iratvá-
sárlással kapcsolatos bevételeit és kiadásait.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: a levéltári intézmények száma és az iratõrzõ raktárak kapacitása (ifm)
– Feladatmutató: az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma és a maradandó értékû iratok átla-

gos évi gyarapodása (ifm)
– Teljesítménymutató: a nyilvántartásba vett, valamint a rendezett iratok mennyisége (ifm)
– Eredményességi mutató: állományvédelmi kezelésben részesült iratanyag mennyisége (ifm, db) (komplex mutató

kidolgozása)
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910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató- és feldolgozó-rendszerezõ tevékenységgel, to-
vábbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történõ közzétételével; szak-
értõi tevékenységgel; tudományos konferenciákon való részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a
külsõ kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is);
szakmai adatbázisok építésével; illetve az intézményhez kapcsolódó bármely, külsõ érdeklõdõket bevonó tevékenység-
formával [kiállítás, levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztõ elõadás(sorozat), vetélkedõ, levéltári rendezvény,
honismereti tábor stb., valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény pr- és marketingtevé-
kenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (pl. a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok,
ajándéktárgyak, az intézményrõl szóló ismertetõk készítése és terjesztése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= a segédletekkel ellátott iratanyag mennyisége (ifm),
= a kutatótermek száma és nagysága (m2);
= a tudományosan minõsített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkezõ munkatársak száma

– Feladatmutató: a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett (publikált) iratanyag mennyisége (ifm)
– Teljesítménymutató: a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett levéltári segédletek száma (db)
– Eredményességi mutató: állampolgári elégedettség a levéltári szolgáltatásokkal

9102 Múzeumi tevékenység

91020 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kulturális javak – ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat – által alkotott gyûjtemények folyama-
tos gyarapításával – beleértve a próba-, megelõzõ és mentõ feltárást, valamint a gyûjteménybe kerülõ kulturális javak
tervszerû feltárását és gyûjtését –, a gyûjteményi anyag elsõdleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabá-
lyos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megõrzésével, megelõzõ állagvédelmével és aktív res-
taurálásával-konzerválásával (preparálás), revíziójával, a mûtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mûtárgykereskedelemmel, továbbá a mûemléki, környezet- és természetvédelmi tevékenységekkel összefüggõ
gyûjteményi bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: gyûjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)
– Feladatmutató: feldolgozott és feldolgozatlan állomány nagysága (db, illetve tétel)
– Teljesítménymutató: éves gyarapodás nagysága (db, illetve tétel)
– Eredményességi mutató: nyilvántartottsági szint (%)

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyûjteményi munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató- és feldolgozó-rendszerezõ tevékenységgel,
továbbá az így született eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történõ közzé-
tételével (beleértve a kiállítási katalógusokat, vezetõket is); szakértõi tevékenységgel; tudományos konferenciákon való
részvétellel, illetve konferenciák szervezésével; a külsõ kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgálta-
tásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); szakmai adatbázisok építésével kapcsolatos bevételeket és kiadá-
sokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a köz- és felsõoktatásban, illetve a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvétellel kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató:
= kutatótermek száma és nagysága (m2)
= tudományosan minõsítettek száma (fõ)

– Feladatmutató: tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidõalapja
– Teljesítménymutató: az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztõ kiadványok száma
– Eredményességi mutató: tudományos elismerések, illetve a kiadványok terjesztésére vonatkozó adatok
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910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, idõszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével,
rendezésével (beleértve a tudományos elõkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítá-
sok rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi stb. tevékenységekkel kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– az ipari, mezõgazdasági és kereskedelmi kiállításokkal és vásárokkal, a mûtárgy-kereskedelmi aukciókkal össze-
függõ vagy a mûemléki, természet- és környezetvédelmi szakágazatba sorolt tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: kiállítóterek nagysága (m2)
– Feladatmutató: a meglévõ állandó kiállítások száma
– Teljesítménymutató: idõszaki kiállítások száma
– Eredményességi mutató: látogatók száma

910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külsõ érdeklõdõket bevonó tevékenységformával [tár-
latvezetés, múzeumi óra vagy gyermekfoglalkozás, ismeretterjesztõ elõadás(sorozat), vetélkedõ, kulturális, illetve mú-
zeumi közmûvelõdési rendezvény, múzeumi tábor, szakköri vagy múzeumbarát-köri foglalkozás stb.], valamint
múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; illetve az intézmény PR- és marketing-tevékenysé-
gével, médiakapcsolati és propagandamunkájával (beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok,
tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az intézményrõl szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. készítését és terjesztését) kapcso-
latos bevételeket és kiadásokat.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a köz- és felsõoktatásban, illetve a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvétellel kapcsolatos bevétele-
ket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: múzeumi foglalkoztatóterek nagysága (m2)
– Feladatmutató: a megszólítani kívánt közönség nagysága (fõ)
– Teljesítménymutató: a programok és résztvevõik éves száma
– Eredményességi mutató: elégedettségi mutató (1–10 terjedõ skálán)

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

91030 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok mûködtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése

91041 Növény-, állatkert mûködtetése

910411 Növény- és állatkertek mûködtetése, a belépés és látogatás biztosítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a növény- és állatkertek mûködtetésével, a belépés és látogatás biztosításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

910412 Növény- és állatkertek megõrzése és fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a növény- és állatkertek megõrzésével és fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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91042 Védett természeti területek és természeti értékek mûködtetése

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó ter-
mészeti területek és természeti értékek bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi
oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és
mûködtetésével, látogatható barlangok mûködtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, ökoturisztikai, ter-
mészetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: látogatók száma (fõ)

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megõrzése és fenntartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó ter-
mészeti területek és természeti értékek megõrzésével, fenntartásával, kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok-
kal, a megõrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi õrszolgálat
mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: védett természeti területek kiterjedése (ha)

9105 Közmûvelõdési tevékenységek

910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közmûvelõdési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önmûvelõ, megismerõ, kultúraelsajátí-

tó, mûvelõdõ és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzõen együttmûködésben, közösségekben valósulnak meg, s me-

lyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életminõséget és élet-

esélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek, népfõiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, mûvészeti

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása, az egyete-

mes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elõsegítése,

az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének, a helyi

társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különbözõ kultúrák közötti kapcsola-

tok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez a feltételek és egyéb mûvelõdést se-

gítõ lehetõségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzõen a közmûvelõdési
formákhoz (alkotó mûvelõdési közösségek, mûvészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények, kiállí-

tások, mûsorok, táborok, vetélkedõk, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül kapcsolódó bevételeket (részvételi,
tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban közvetlenül közremûködõ mûvészek, szakemberek
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy
közmûvelõdési intézmény, vagy közmûvelõdési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e tevékenységek.

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– azokat a közmûvelõdési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen szerepel e szakfeladatrendben, így
tervezésük, elszámolásuk ott történik.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: férõhely függvényében a lehetséges résztvevõk maximális száma
– Teljesítménymutató: látogatottság (fõ), a tevékenység idõtartama, rendszeressége (óra)
– Eredményességi mutató: a látogatottság, a tevékenységre fordított idõt, a rendszeresség gyakoriságának növeke-

dése (%)

910502 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a közmûvelõdési intézmények (a lakosság közösségi közmûvelõdési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenn-

tartott, mûködtetett, megfelelõ szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkezõ költség-

vetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a közmûvelõdési közösségi színterek (a helyi lakosság

rendszeres vagy alkalmi közmûvelõdési tevékenységének, a lakosság önszervezõdõ közösségeinek támogatása érdeké-

ben önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közmûvelõdési megállapodás alapján mûködte-

tett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen mûködõ intézmények vagy egyéb jogállású lé-

tesítmények) mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzõen a közmûvelõdési intézmények, színte-
rek kialakítására, mûködtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az épületek mûködtetéséhez kapcsolódó
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állagmegõrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámo-
landó tevékenységet is végez, az állagmegõrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai
alaptevékenység megfelelõ tételei arányában meg kell osztani).

Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem közmûvelõdési intézményben, közmûvelõdési közösségi színtérben megvalósuló közmûvelõdési tevékeny-
ségekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, bevételeket,

– a közgyûjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a mûvészeti és oktatási intézmények, egyéb költség-
vetési szervek közmûvelõdési tevékenységéhez és az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadáso-
kat és bevételeket.

Mutatószámok:

– Kapacitásmutató: intézmény, színtérszám (db), hasznos alapterület (m2), nyitvatartási idõ (hét/óra)
– Feladatmutató: mûködtetett közmûvelõdési formák száma (db)
– Teljesítménymutató: látogatottság (fõ)
– Eredményességi mutató: intézmény, színtérszám, hasznos alapterület, nyitvatartási idõ, látogatottság növekedése (%)

92 SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS

920 Szerencsjáték, fogadás

920000 Szerencsejáték, fogadás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a szerencsejátékkal és fogadással összefüggõ tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mint: a sze-

rencsejáték-szelvények értékesítése, az érmével mûködõ szerencsejáték-automaták üzemeltetése, virtuális szerencsejá-
ték-weboldal üzemeltetése, a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység, fogadás a fogadóirodá-
ban (a pályán kívül), a kaszinó (beleértve a hajókon mûködõket) mûködtetése.

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDÕS TEVÉKENYSÉG

931 Sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény mûködtetése

931101 Edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a különbözõ sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények üzemel-

tetésével, mûködtetésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket,
– a sportlétesítmények felújításával, beruházásaival összefüggõ kiadásokat és bevételeket,
– a vízisport edzõtáborok kiadásait és bevételeit.
Mutatószámok:
– Kapacitásmutató: férõhelyek száma
– Teljesítménymutató:

= edzõtáborozási napok száma,
= edzõtábort igénybe vevõk száma

931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény, vízisporttelep, lóistálló,

kennel, sporthajó tároló) mûködésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket az azokhoz tartozó kisegítõ létesítmények
kiadásaival és bevételeivel együtt,

– sportlétesítmények (pl. szabadtéri sportlétesítmények stb.) felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítõ léte-
sítmények beruházásaival összefüggõ kiadásokat és bevételeket.

Mutatószámok:
– Feladatmutató: létesítményt igénybe vevõ személyek száma
– Teljesítménymutató: a létesítményben rendezett versenyek száma

9312 Sporttevékenység és támogatása

931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a versenyszerûen (amatõr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportver-

senyeket is – támogatásával összefüggõ bevételeket és kiadásokat,
– a felkészülési edzõtáborhoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat.

3520 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszer támogatásával összefüggõ kiadásokat és bevételeket,
– a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat,
– a sportszervezetek utánpótlás-feladataihoz nyújtott támogatásokat,
– az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefüggõ

kiadásokat,
– az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.

931203 Fogyatékossággal élõk versenysport-tevékenysége és -támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékosok sportjában versenyszerûen végzett testedzés (az amatõr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei
között) támogatásával összefüggõ kiadásokat és bevételeket,

– a fogyatékkal élõk számára szervezett sportversenyek támogatásának kiadásait és bevételeit,
– a felkészülési edzõtáborhoz nyújtott támogatásokat,
– a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat,
– a szponzori tevékenység bevételeit (pl. speciális eszközbeszerzések).

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsõfokú oktatási intézmé-
nyek hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: résztvevõk száma

931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fogyatékossággal élõ gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsõfokú oktatási intézmé-
nyek hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Feladatmutató: résztvevõk száma

931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokat (pl. olimpiai járadék, nemzet sportolója járadék), a
sportösztöndíjakat, „sportsegélyeket”, eredményességi elismeréseket.

9313 Szabadidõs sport támogatása

931301 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem versenyrendszerben történõ sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket,
– a szabadidõsport-rendezvényekhez, -programokhoz nyújtott támogatásokat,
– szabadidõsport szervezetek támogatását, a szabadidõsport népszerûsítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadvá-

nyok, rendezvények kiadásait,
– a családok, a nõk, az idõsek, a hátrányos helyzetûek (fogyatékossággal élõk kivételével) sportjának támogatását.

931302 Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nem versenyrendszerben történõ fogyatékossport-tevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevétele-
ket,

– a fogyatékkal élõk számára szervezett szabadidõsport-rendezvényekhez, kiadványokhoz, programokhoz nyújtott
támogatásokat.

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek mûködésének támogatása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sportszövetségek és szabályozó testületek mûködésének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:

– Feladatmutató: támogatott szervezetek száma
– Teljesítménymutató: egy szervezetre jutó átlagos támogatás

2009/12. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3521



931902 Doppingellenes tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a különbözõ doppingellenes tevékenységekkel (pl. doppingmintavételek, felvilágosító, nevelõ tevékenység, dop-
pingellenõrzések, -nyilvántartások vezetése) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári szórakoztatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vásári szórakoztatással, programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vándorcirkuszok tevékenységét.

932102 Vidámparkok üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vidámparkok üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a nosztalgiavasutak üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység

932911 Szabadidõs park, fürdõ- és strandszolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szabadidõs park, fürdõ- és strandszolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932912 Táncterem mûködtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a táncterem mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932913 Sípálya üzemeltetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a sípálya üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932918 Mindenféle m.n.s. szabadidõs szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a mindenféle m.n.s. szabadidõs szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az m.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

94 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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95 SZÁMÍTÓGÉP, SZEMÉLYI, HÁZTARTÁSI CIKK JAVÍTÁSA

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

951100 Számítógép-periféria javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a számítástechnikai eszközök javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, úgymint: asz-
tali számítógépek, a hordozható (laptop) számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók és egyéb tárolóesz-
közök, optikai lemezmeghajtók (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), nyomtatók, monitorok, billentyûzetek,
egerek, botkormányok, és más tartozékok, belsõ és külsõ számítógépmodemek, számítógép-terminálok, számítógép-
szerverek, lapolvasók (szkennerek), vonalkód-leolvasók, a programozható kártyaolvasók (smart card), virtuális valóság-
sisakok, a számítógép-kivetítõk, valamint a pénzkiadó automaták (ATM), a nem mechanikus mûködésû bolti kártyaleol-
vasó (POS-) terminálok és a kézi számítógépek (PDA).

951200 Kommunikációs eszköz javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a vezeték nélküli telefonok, a mobiltelefonok, a távközlési átviteli modemek, a faxkészülékek, a kommunikációs át-
viteli eszközök (pl. routerek, hidak, modemek), a rádió-adóvevõ készülék, a kereskedelemben kapható televízió és vi-
deokamerák javításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

952 Személyi, háztartási cikk javítása

952100 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a szórakoztatóelektronikai cikkek (televíziók, rádiók, képmagnók, CD-lejátszók, háztartási célú videokamerák) ja-
vításával és karbantartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:

– Teljesítménymutató: javítási munkaórák száma

952200 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

952300 Lábbeli, egyéb bõráru javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a lábbeli és egyéb bõráru javításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a bútor, lakberendezési tárgy javításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

952500 Óra-, ékszerjavítás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az óra-, ékszerjavításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

952900 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az egyéb személyi, háztartási cikk javításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

960 Egyéb személyi szolgáltatás

960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a textil, szõrme mosásával, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

960200 Fodrászat, szépségápolás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fodrászattal, szépségápolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítõ szolgáltatás

960301 Hadisírok létesítése, gondozása
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a hadisírok létesítésével összefüggõ, az állami, államközi, nonprofit és egyéb támogatási jellegû bevételeket és ki-
adásokat (hadisírok feltárása, létesítése, áttelepítése, gondozása); a kormánymegállapodásokból, az évfordulók kapcsán
megrendezésre kerülõ kegyeleti megemlékezõ rendezvények bevételeket és kiadásokat (a katonasírok és hõsi emlékmû-
vek rendszeres gondozása, a rendszeres kertészeti tevékenység).

Mutatószámok:

– Feladatmutató: nyilvántartott hadisírok száma

960302 Köztemetõ-fenntartás és mûködtetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a köztemetõ fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:

– köztemetést (882203).

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– a fizikai közérzetet javító szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Itt kell megtervezni és elszámolni:

– az m.n.s. egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
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A Pénzügyminisztérium
személyügyi hírei

Közszolgálati jogviszony létesítése

A Pénzügyminisztérium jogi és koordinációs szakál-
lamtitkára

Bagoly Vilmost a Pénzügyminisztérium Jogi és Igazga-
tási Fõosztály Ügyirat-kezelési Osztályán kézbesítõnek
alkalmazta a Munka Törvénykönyve alapján, 2009. feb-
ruár 1-jei hatállyal, határozatlan idõre.

A Pénzügyminisztérium költségvetésért felelõs szakál-
lamtitkára

Hende Terézt a Pénzügyminisztérium Társadalmi Köz-
kiadások Fõosztálya Társadalombiztosítási Osztály állo-
mányába, 2009. február 16-ai hatállyal, határozatlan idõre,

Dobosné Nádházi Máriát a Pénzügyminisztérium Tár-
sadalmi Közkiadások Fõosztálya Egészségügyi Szabá-
lyozási és Elemzési Osztály állományába, 2009. feb-
ruár 1-jei hatállyal, határozatlan idõre

köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

közös megegyezéssel
Illés Barbara Gabriellának, a Pénzügyminisztérium

Sajtó és Kommunikációs Fõosztály tanácsosának 2009.
február 24-ei hatállyal,

az Mt. hatálya alá tartozó felmentéssel
Horváth Istvánnak, a Pénzügyminisztérium Jogi és

Igazgatási Fõosztály Ügyirat-kezelési Osztályán dolgozó
kézbesítõnek a Munka Törvénykönyve szabályai szerinti
munkáltatói felmondással és felmentési idõvel, 2009. feb-
ruár 1-jei hatállyal.

Vezetõi változások

A pénzügyminiszter megbízta
Rozsi Éva Juditot a Pénzügyminisztérium Önkormány-

zati, Területfejlesztési és Agrárgazdálkodási Fõosztály
irányításával, fõosztályvezetõi besorolással,

Szilágyi Henriettát, a Pénzügyminisztérium Önkor-
mányzati, Területfejlesztési és Agrárgazdálkodási Fõosz-
tály Önkormányzati Szabályozási és Területfejlesztési
Osztály vezetésével, osztályvezetõi besorolással.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet

intézményvezetõi munkakör betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Balmazújvárosi Kistér-
ség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa, 4060 Bal-
mazújváros, Kossuth tér 4–5.

A meghirdetett munkahely: Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ, 4060 Balmazújváros, Veres
Péter u. 57.

A meghirdetett munkakör: intézményvezetõ.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkal-

mazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesí-
tett jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

A jogviszony kezdõ napja: 2009. május 1.
Az intézményvezetõ munkáltatója: Balmazújvárosi

Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa, 4060
Balmazújváros, Kossuth tér 4–5.

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának el-
nöke, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4–5.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

te szerinti szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szo-
ciális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,

– legalább 3 év vezetõi gyakorlat gyermekvédelmi
vagy szociális intézményben,

– büntetlen elõélet.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: minden
feladat, amelyet jogszabály vagy a munkáltató az intéz-
ményvezetõ feladatkörébe sorol.
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Juttatások: alapilletmény, pótlékok, egyéb, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben való közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben való közzétételtõl számított 60. nap.

A pályázat tartalmi követelményei:
– a pályázó szakmai életrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai prog-

ram, a szakmai helyzetelemzésére épülõ fejlesztési elkép-
zelések,

– a képesítést igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pá-

lyázat anyagát az eljárásban részt vevõk (különösen az in-
tézmény alkalmazottai, az esetleges szakértõk, a képvise-
lõ-testület, a társulási tanács stb.) megismerhetik, a pályá-
zatot nyilvánosan tárgyalhatják,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatáro-
zott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat formai követelménye: 2 példányban, zárt bo-
rítékban kell benyújtani a pályázat címzettjéhez.

A pályázat címzettje: Balmazújvárosi Kistérség Több-
célú Társulása Társulási Tanácsának elnöke, 4060 Bal-
mazújváros, Kossuth tér 4–5.

Felvilágosítás kérhetõ: Balmazújvárosi Kistérség Több-
célú Társulása, dr. Kerekes Ferenc kistérségi osztályve-
zetõ, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4–5., telefon: (52)
580-102.

Heves Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

közmûvelõdési-közgyûjteményi intézményvezetõi
megbízásra

A munkakör a Kjt. 20/A. § (3) bekezdése, valamint
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-a alapján tölt-
hetõ be.

A pályázatot meghirdetõ szerv: Heves Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete, 3360 Heves, Erzsébet
tér 2., tel.: (36) 546-155.

A meghirdetett munkahely: Heves Városi Mûvelõdési
és Közgyûjteményi Intézet, Mûvelõdési Központ, Könyv-
tár és sakktörténeti kiállítóhely, 3360 Heves, Erkel F. u. 2.

Betöltendõ munkakör: határozatlan idõre szóló közmû-
velõdési munkakörbe az intézménybe történõ kinevezés
mellett, 5 évre szóló magasabb vezetõi megbízás.

A megbízással járó lényeges feladatok: a részben önál-
lóan gazdálkodó, többcélú, közös igazgatású közmûvelõ-
dési-közgyûjteményi intézmény vezetése.

Képesítési feltételek:
– a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekez-

dése, valamint a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet szerinti is-
kolai végzettség, szakképzettség,

– ötéves szakmai gyakorlat.

Juttatások, egyebek:
– illetmény az 1992. évi XXXIII. törvény szerint,
– vezetõi pótlék: a pótlékalap 350%-a.

A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ idõpontja: 2009. július 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2014. június 30.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vásnak a KSZK internetes oldalán történõ közzétételétõl

számított 30. nap (2009. április 27.).

A pályázat címzése: Heves város polgármestere.
A pályázat elbírálásának határideje: a 2009. májusi kép-

viselõ-testületi ülés (2009. május 27.).

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, a helyzetelem-

zésre épülõ szakmai, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó
programot,

– diplomamásolatot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázatot
elbíráló testület a személyét érintõ ügy tárgyalásakor nyílt
ülést tart,

– erkölcsi bizonyítványt.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
(5741 Kétegyháza, Fõ tér 9.)

pályázatot hirdet
a Táncsics Mihály Mûvelõdési Ház és Nagyközségi

Könyvtár (5741 Kétegyháza, Fõ tér 4.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
a) szakirányú egyetemi végzettség, vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú

szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség,
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b) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
c) kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
d) büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki
– vezetõi gyakorlattal,
– románnyelv-ismerettel rendelkezik.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges

tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
– a szakmai munka irányítása,
– gazdálkodási, ellenõrzési, munkáltatói és kiadmá-

nyozási jogkör gyakorlása,
– kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott szer-

vezetekkel.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot iga-

zoló okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján

történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának várható ideje a képviselõ-tes-
tület 2008. áprilisi ülésén.

Az állás 2009. május 1-jétõl tölthetõ be.

Az intézményvezetõi megbízás 5 évre szól, a közal-
kalmazotti jogviszony idõtartama határozatlan idõre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén három hónap próba-
idõ kikötésével.

Illetmény, juttatás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján.

A pályázatokat Kalcsó Istvánné polgármester címére
kérjük benyújtani (5741 Kétegyháza, Fõ tér 9.) írásos,
nyomtatott formában. A borítékra kérjük ráírni: „Táncsics
Mihály Mûvelõdési Ház és Nagyközségi Könyvtár, igaz-
gatói pályázat”.

A pályázat iránt érdeklõdõk számára felvilágosítást
nyújt Kétegyháza nagyközség polgármesteri hivatala, tele-
fon: (66) 250-122.

Komárom-Esztergom Megye Közgyûlésének elnöke
pályázatot hirdet

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Megyei Levéltára (2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7.)

igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a képesítést igazoló okiratokat vagy közjegyzõvel hi-

telesített másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy

pályázati anyagát a bizottságok és a közgyûlés megismer-
je, abba betekintsenek.

A pályázati eljárás:
A pályázatot egy példányban a pályázati felhívásnak a

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási

Központ (KSZK) internetes oldalán történõ megjelenését

követõ 30 napon belül kell benyújtani a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Völner Pál címére
(2800 Tatabánya, Fõ tér 4.). A pályázati felhívás a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
is megjelenik. A pályázatot „Igazgatói pályázat” megjelö-
léssel kell ellátni.

A pályázati eljárás a pályázat benyújtási határidejét
követõ 30 napon belül kerül lefolytatásra. A pályázatokat
– személyes meghallgatás után – felkért elõkészítõ bizott-
ság véleményezi, majd a közgyûlés bírálja el.

A magasabb vezetõi megbízás 2009. július 1-jétõl 2014.
június 30-áig szól.

Bérezés és juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi. XXXIII. tv. (Kjt.) alapján, valamint a
munkáltatói döntés szerint.

A munkáltató a Kjt. 41. § szerinti munkavégzésre irá-
nyuló további jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa. Az intézményrõl további infor-
mációt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati
Hivatal Intézményi és Önkormányzati Fõosztályán
Pohlmüllner Tamás közgyûjteményi és közmûvelõdési
referens ad a 06 (34) 517-139-es telefonszámon.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit krt. 85.)

pályázókat keres az alábbi munkakörökre

– mûszaki-biztonsági felügyelõ (Székesfehérvár),
– közraktár-felügyeleti referens (Budapest),
– informatikai referens (Budapest),
– fõkönyvi könyvelõ (Budapest).

A pályázattal kapcsolatos információk megtalálhatók a
hivatal honlapján: www.mkeh.gov.hu

Mezõberény város jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– államigazgatási vagy szociális munkás vagy egész-

ségügyi felsõoktatásban szerzett szakképzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– a szociális igazgatási munkakörbõl adódó feladatok.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

A kinevezés határozott idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszolgá-
lati szabályzat rendelkezése alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Hivatalos Értesítõ-

ben (Magyar Közlöny melléklete) történõ közzétételt kö-

vetõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 5 munkanapon belül, az állás-
hely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A jelentkezéseket személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani Mezõberény város jegyzõjének címezve, 5650
Mezõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ dr. Baji Mihály jegyzõtõl a (66) 515-515-ös telefon-
számon.

Mezõtúr Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pályázatíró, beruházási ügyintézõ munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet alapján egyetemi vagy fõiskolai
szintû mûszaki vagy közgazdasági felsõoktatásban szer-
zett képesítés, fõiskolai szintû igazgatásszervezési szak-
képzettség és pályázatírói képesítés, közbeszerzési refe-
rens képesítés, egyetemi vagy fõiskolai szintû építész-
mérnök, építõmérnök, mûemléki szakmérnök vagy egyéb
mûszaki szakképzettség és a beruházások szervezésével,
bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével
összefüggõ szakképesítés,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– európai uniós pályázatkészítési ismeretek,
– közbeszerzési referensi szakképzés,
– mûszaki ellenõri szakképesítés megléte,
– pályázatírói vagy közbeszerzési bonyolítói gyakor-

lat, referenciák,
– beruházási szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Az ellátandó feladatok rövid ismertetése: az önkor-
mányzat beruházási és egyéb mûszaki létesítményei meg-
valósításával kapcsolatos pályázatainak elõkészítése, pá-
lyázatok megírása, felügyelete, benyújtása. Folyamatosan
felkutatja az önkormányzati pályázati lehetõségeket, ellát-
ja az elõkészítésével kapcsolatos szakmai feladatokat. Az
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önkormányzat mély- és magasépítési terveinek, beruházá-
sainak szakmai elõkészítése, felügyelete, közbeszerzési
eljárások elõkészítése, bonyolítása.

Elvárt kompetenciák: önállóság, döntési képesség, csa-
patmunka-együttmûködés, jó kommunikációs képesség.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt

határidõt követõ 15 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás dr.

Szûcs Attila jegyzõtõl kérhetõ az (56) 551-902-es telefon-
számon.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nításának jogát.

A pályázat benyújtásának helye: Mezõtúr Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri Hivatala, 5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1. A pályázatot zárt borítékban, „Pályázatíró,
beruházási ügyintézõ” jelige feltüntetésével kell bekül-
deni.

Mindszent Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
a településfejlesztési irodára településfejlesztési

irodavezetõ munkakör határozatlan idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász vagy szociológus szakkép-

zettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy köz-
gazdasági, agrár (ezen belül környezetvédelmi mérnök
vagy táj- és kertépítész) felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezet-
védelmi szakmérnök szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû településfejlesztési mérnök szakképzettség;
fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség és tele-
pülésfejlesztési, -rendezési szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Ellátandó feladatok: az iroda munkájának irányítása,
szervezése, vezetése, különösen:

– pályázati lehetõségek figyelése,
– pályázatok elkészítése,
– pályázatok lebonyolítása,

– pályázati elszámolások és beszámolók készítése,
– részvétel a közbeszerzési eljárásokban,
– pályázatokkal kapcsolatos képviselõ-testületi elõter-

jesztések készítése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közgazdasági ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó fényképes szak-

mai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zelést,
– motivációs levelet.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás

Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított

20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltétõl számított 5. nap.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálás napját követõ nap-
tól határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Mind-
szent város jegyzõjéhez, dr. Hevesi Tamáshoz kell benyúj-
tani Mindszent város polgármesteri hivatala, 6630 Mind-
szent, Köztársaság tér 31. címre. A borítékra minden pá-
lyázó szíveskedjen ráírni a „Területfejlesztési irodavezetõ
munkakör pályázat” feliratot.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ dr. Hevesi Tamástól, Mindszent város jegyzõjétõl a
(62) 527-013-as telefonszámon vagy a jegyzo@mind-
szent.hu e-mail címen.

Perbál község jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés,

– középiskolai végzettség és egyéb szakképzettség
(nemzetközi pénzügyi ismeretek) vagy pénzügyi-számvi-
teli szakképesítés.
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A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett gyakorlat.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
Napi feladatok: adónyilvántartások vezetése, adók ki-

vetése, behajtása, kapcsolattartás az ügyfelekkel.
Eseti feladatok: adórendelet hatályának alkalmankénti

felülvizsgálata, célszerûségi kontroll, elõterjesztések írá-
sa, konzultáció a vezetõvel.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és Perbál község önkor-
mányzat 1/2002. (I. 28.) számú rendelete szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:
– a megjelenést követõen,
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személyesen nyújtható be,

– elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 2. naptári nap,

– benyújtásának helye: polgármesteri hivatal Perbál,
dr. Réz Zsolt jegyzõ, 2074 Perbál, Fõ u. 6.

A pályázat elbírálása során a pályázó meghallgatására
kerül sor, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt.

Az állás azonnal betölthetõ 6 hónapi próbaidõ letöltése
mellett.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Szigetvár Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
Szigetvár Város Önkormányzatának

Hivatásos Tûzoltósága
parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv neve és címe: Szigetvár Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 7901 Szigetvár,
Zrínyi tér 1.

A munkahely neve és címe: Szigetvár Város Önkor-
mányzatának Hivatásos Tûzoltósága, 7900 Szigetvár,
József Attila u. 87.

Munkakör (beosztás): Szigetvár Város Önkormányza-
tának Hivatásos Tûzoltósága parancsnoka.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– Szigetvár Város Önkormányzatának Hivatásos Tûz-

oltósága tûzoltási, mûszaki-mentési, katasztrófaelhárítási,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, munkavédelmi, minõsített
idõszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásá-
nak szervezése és felügyelete,

– a mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
felügyeletet ellátó szervekkel, a társszervekkel, a lakos-
sággal, a gazdálkodószervezetekkel.

A kinevezés idõtartama határozatlan idõre történik.
A parancsnoki beosztás betöltésének ideje: 2009. szep-

tember 1.

Az álláshely betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos szolgálati jogviszony fennállása – tiszti-fõ-

tiszti rendfokozati állománycsoportban – legalább 5 éve,
– legalább 10 év tûzoltó szakmai gyakorlat,
– legalább 5 év vezetõi gyakorlat a tûzoltás vagy tûz-

megelõzés területén,
– egyetemi vagy fõiskolai állami iskolai végzettség a

19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet mellékletében meghatá-
rozott iskolai végzettség és szakmai iskolai végzettség, to-
vábbá a rendészeti szakvizsga végzettség megléte vagy an-
nak határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– az 1996. évi XLIII. törvény 245/P. § (4) bekezdése
alapján angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-
mert nyelvvizsga megléte,

– a 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint va-
gyonnyilatkozat megtételének vállalása,

– 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet
alapján a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmasság,

– érvényes, legalább B kategóriás gépjármû-vezetõi
engedély,

– hozzájárulás az A típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zéshez,

– amennyiben nem Szigetváron vagy annak vonzáskör-
zetében lakik, vállalja a helyi vagy környékbeli letele-
pedést.

Elõnyt jelentõ körülmények:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– a tûzoltóság mûködési területén, illetve Szigetvár

városban vagy annak közvetlen környezetében lévõ la-
kóhely.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
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– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-
mai programot,

– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot vagy azok
hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– igazolást a hivatásos tûzoltói szakmai és a meglévõ
vezetõi gyakorlatról,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalásáról,

– nyilatkozatot az elõírt A típusú nemzetbiztonsági el-
lenõrzéshez való hozzájáruláshoz,

– nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga elõírt határidõ-
re történõ elvégzésérõl,

– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot iga-
zoló okirat másolatát.

Illetmény: a fegyveres szervek hivatásos állományú tag-
jainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tör-
vény, valamint a törvény végrehajtására kiadott kormány-,
BM és ÖTM rendeletben foglaltak szerint.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-

sítõben történõ megjelenést követõ 30. nap, zárt borí-
tékban. A borítékon tüntessék fel: „Pályázat tûzoltó-pa-
rancsnoki beosztásra”.

A pályázat benyújtásának helye: Szigetvár Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete, Paizs József polgár-
mester, 7901 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Aracsi
József címzetes fõjegyzõ, 7901 Szigetvár, Zrínyi tér 1., te-
lefon: (73) 514-300.

Tájékoztatás a pályázat elbírálásának eredményérõl:
A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, és a pályázók

személyes meghallgatása után tesz javaslatot a kineve-
zésre.

A pályázat elbírálásáról, a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével – a pályázatot elnyert kivételével – az elbírálást
követõ 15 napon belül minden pályázó írásbeli értesí-
tést kap.

Verõce Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

a mûvelõdési ház és könyvtár
igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének

betöltésére

A vezetõi megbízás idõtartama: 1 év.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2621 Verõce, Árpád

út 20–21.
Ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe

tartozó feladatok ellátása. Az intézmény vezetése.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõ-

fokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– vagy fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzett-

ség és legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2009. má-
jus 15.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a (27) 350-033-as telefonszámon kérhetõ.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, zárt bo-
rítékban, Verõce Község Önkormányzata címére történõ
megküldésével (2621 Verõce, Árpád út 40. ). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni: „Mûvelõdési ház és könyvtár igaz-
gató”.

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi.
A szakmai bizottság a pályázókat személyesen meghall-

gatja.
A vezetõi megbízásról a képviselõ-testület dönt a bi-

zottság javaslatának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 15.
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A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alapító okirata

A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
alapító okirata*

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító tagok:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kulturális Bizottsága

Özv. Holló Lászlóné
Szabó Magda Kossuth-díjas író
Debreceni Közlekedési Vállalat Rt.
Debreceni Vízmû és Gyógyfürdõ Vállalat Rt.
Debreceni Hõszolgáltató Vállalat Rt.
Fõnix Kereskedelmi Rt.
Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Rt.

Jelenlegi tagok:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Özv. Holló Lászlóné
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Debreceni Vízmû Zrt.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

úgy határoztak, hogy Debrecen város kulturális fejlesztése
céljából alapítványt hoznak létre a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.)
74/A.–74/F. §-aiban, valamint a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban és az 5. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

1. Az alapítvány székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
2. Az alapítvány elnevezése: „Debrecen kultúrájáért”

Az alapítvány nyitott céljainak megvalósításához bár-
milyen közösség, szervezet, természetes és jogi személy
kapcsolódhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt
anyagi, vagy más eszközzel támogatni kívánja.

Az alapítvány célja, feladata teljesítése érdekében kész
együttmûködni minden olyan szervezettel, közösséggel és
személlyel, amely, illetõleg aki a közös célok elérésén
munkálkodik.

* A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Apk.60.128/1991/23. számú végzésé-
vel elrendelte az alapító okiratra vonatkozó változás bejegyzését.

Az alapítvány mûködése nyilvános. Munkája és tevé-
kenysége megítélése során épít a nyilvánosságra, a társa-
dalmi ellenõrzés lehetõségeire és a társadalmi támogatók
kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány jogi személy, feladata megvalósításában
önálló.

Az alapítvány kiemelkedõen közhasznú szervezet.

3. Az alapítvány célja a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában megjelölt köz-
hasznú tevékenységek közül:

– kulturális tevékenység.

E fõ célon belül:
Az alapítvány Debrecen város szellemi és kulturális

rangjának megerõsítését szolgálja. Ennek érdekében
– magánszemélyek, intézmények, csoportok, együtte-

sek, egyéb szervek mûvészeti és kulturális törekvéseit ösz-
tönzi, támogatja,

– ösztöndíjakkal, pályázatokkal segíti az évszázados
múltú hagyományok megõrzését és gyarapítását,

– támogatja a kulturális kapcsolatok fejlesztését, bõví-
tését hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt,

– hozzájárul kulturális létesítmények alapításához, fel-
karolja a kulturális kezdeményezéseket.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége során látja el a
közmûvelõdési és mûvészeti tevékenység támogatását,
melyrõl a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a muzeális intézmé-
nyekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõ-
désrõl szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész I. és II. feje-
zetében elõírtak szerint a helyi önkormányzatnak kell gon-
doskodnia.

4. Az alapítvány vagyona: 4 800 000 Ft, azaz négymil-
lió-nyolcszázezer forint. Az alapítvány induló vagyonát
képezi az alapítók által a létrejöttét követõ 30 napon belül
rendelkezésre bocsátott – melléklet szerinti készpénzva-
gyon. (Számlaszáma: Erste Bank, Debrecen, 11993001-
02301699 Debrecen Kultúrájáért Alapítvány)

A késõbbiekben – amennyiben az alapítvány kuratóriu-
ma azt elfogadja – az alapítvány vagyonrészévé válnak az
alapítványhoz csatlakozók feltétel nélküli, valamint felté-
telhez kötött pénzbeli és dologi adományai, illetve a fel-
ajánlott szellemi tevékenységek.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasz-
nú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszé-
lyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevé-
kenységére fordítja.
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5. Az alapítvány mûködése során, céljai megvalósítása
érdekében:

– gazdálkodik vagyonával, támogatást nyújt, díjakat,
ösztöndíjakat ad,

– együttmûködik az azonos célkitûzések megvalósítá-
sáért tevékenykedõ társadalmi, gazdasági szervekkel, in-
tézményekkel,

– kapcsolatot tart a cél megvalósítását elõsegítõ orszá-
gos és más megyében mûködõ szervezetekkel,

– információkat gyûjt, adatokat tart nyilván és lehetõ-
ségeket rendszerez.

6. Az alapítvány politikamentes, közvetlen politikai te-
vékenységet nem folytat és nem támogat. Szervezete pár-
toktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad
el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyûlési,
helyi önkormányzati képviselõjelöltet nem állít, és nem tá-
mogat.

7. Az alapítvány szervezete és mûködése:
Az alapítvány legfõbb döntéshozó szerve a kuratórium,

melynek tagjait és elnökét Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata felkérés alapján bízta meg. Az önkor-
mányzathoz alapítóként csatlakozó magánszemélyek és
intézmények nyilatkozattételüket már fentiek ismeretében
tették meg.

Elnök:
dr. Duffek Mihály, 4031 Debrecen

Tagok:
Bosák Nándor, 4024 Debrecen,
dr. Bölcskei Gusztáv, 4025 Debrecen,
Halász János, 4031 Debrecen,
dr. Papp Klára, 4026 Debrecen,
Somogyi Béla, 4225 Debrecen,
Sulyok Géza, 4024 Debrecen,
dr. Imre László, 4028 Debrecen,
Turi Gábor, 4026 Debrecen.

A kuratórium tagjainak és a felügyelõbizottság tagjai-
nak díjazás nem jár.

A kuratórium elnöke és tagjai, illetve az e tisztségekre
jelölt személyek kötelesek az alapítvány alapítóit, illetve a
kuratóriumot elõzetesen tájékoztatni, ha ilyen tisztséget
egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.
Nem lehet a kuratórium elnöke és tagja olyan személy, aki
másik, két éven belül megszûnt közhasznú szervezetnél,
annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig
vezetõ tisztségviselõ volt, s amely megszûnt szervezet az
adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.

8. Az alapítvány képviselõje:
Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el

azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság
tekintetében a kuratórium lentebb meghatározott tagja is

képviseleti jogkörrel rendelkezik. A bankszámla feletti ren-
delkezés joga a kuratórium elnökét (dr. Duffek Mihály) és a
kuratórium egy tagját (Somogyi Béla) illeti meg – együttes
aláírással.

9. Az alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kurató-

rium dönt az alapító okiratban foglalt szabályok szerint.
A kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása
mellett a vagyon kamatait, valamint az adományokat teljes
mértékben felhasználhatja az alapítvány céljainak meg-
valósítása érdekében.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében vagyonából:
– támogatás adható,
– pályázat írható ki,
– alapítványi díj létesíthetõ az alapítványi cél elérése

érdekében végzett jelentõs szellemi vagy gyakorlati ered-
mény elismerésére,

– anyagi juttatás nyújtható olyan megoldás, szervezet
vagy tevékenység finanszírozására, amely az alapítvány
céljai eléréséhez értékes, avagy jelentõs körben hasznosít-
ható eredményt ígér,

– ösztöndíj adható.

Az alapítvány gazdálkodására a mindenkori hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. Az alapítvány kuratóriuma:
A kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A ku-

ratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium szükség szerint
ülésezik, de évente legalább egyszer köteles ülést tartani.
A kuratórium összehívását bármely tag kezdeményezheti
az elnöknél.

A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a tagok
több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a ku-
ratórium ülését 30 napon belül változatlan napirenddel is-
mét össze kell hívni. A kuratórium minden tagjának egy-
egy szavazata van.

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévõ ta-
gok egyszerû szótöbbségével hozza. A kuratórium tagjai-
nak 2/3-os minõsített többségû döntése szükséges az ala-
pítvány éves beszámolójának jóváhagyásához, az éven-
kénti közhasznúsági jelentés elfogadásához, valamint az
alapítvány vállalkozási tevékenységérõl, annak formáiról,
pénzügyi feltételeirõl szóló döntés meghozatalához.

A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi
tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], élettársa a határozat alapján

– kötelezettség, vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megköten-

dõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõny-
nek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az alapító okiratnak megfelelõ cél sze-
rinti juttatás.
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A kuratóriumi ülésre a tagokat a napirend közlésével
írásban kell meghívni. A meghívókat és a döntéshez szük-
séges elõterjesztéseket a kuratórium tagjainak legalább
5 munkanappal az ülés megkezdése elõtt kézhez kell kap-
niuk.

A kuratórium üléseirõl és döntéseirõl jegyzõkönyvet
kell vezetni. A jegyzõkönyv tartalmazza a kuratóriumi
ülés helyét és idejét, a jelenlévõket, továbbá a kuratóriumi
ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és
a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellensza-
vazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy
az abban részt nem vevõket.

A jegyzõkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzõ-
könyvvezetõ írja alá.

A kuratórium az alapító okiratban foglaltak megtartása
mellett ügyrendet készít, melyben rendelkezik a kuratóriu-
mi döntések nyilvántartásának vezetésérõl, a döntéseknek
az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hoza-
tali módjáról, az alapítvány mûködésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl, valamint az
alapítvány mûködésének, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

A kuratórium köteles minden évben az alapítókat az
alábbiakról írásban tájékoztatni:

– az elõzõ évi tevékenységérõl,
– az évenkénti közhasznúsági jelentés elkészítésérõl.

A kuratórium köteles az alapító okirat szerinti tevé-
kenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

11. Az alapítvány határozatlan idõre alakul, tevékeny-
sége folyamatos.

Megszûnés esetén az alapítói vagyon hozzájárulásuk ará-
nyában az alapítókat illeti meg azzal, hogy kötelesek azt a
megszûnt alapítvány céljához hasonló célra fordítani.

12. Az alapítvány felügyelõbizottsága
Az alapítvány mûködésének ellenõrzésére az alapítók

háromtagú felügyelõbizottságot hoznak létre.
A felügyelõbizottság önkormányzati képviselõ tagjának

felkérése az alapító önkormányzat mindenkori új közgyû-
lése alakuló ülését követõ elsõ ülésig terjedõ idõtartamra, a
további tagjainak felkérése 4 évre szól, a tagok megbízása
ismételten meghosszabbítható.

Nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja, illet-
ve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a kuratórium elnöke, vagy tagja,
b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékeny-

ség kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivé-
ve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénz-
beli szolgáltatásokat –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátar-
tozója.

A felügyelõbizottság összetétele:

Elnök:
dr. Mazsu János, 4027 Debrecen

Tagok:
Aradi Lajos, 4031 Debrecen,
Máté László, 4032 Debrecen.

A felügyelõbizottság évente legalább egyszer ülésezik,
szükség esetén célvizsgálatot végez.

A felügyelõbizottság jogosult és köteles ellenõrizni az
alapítvány mûködését és gazdálkodását. Ennek keretében:

– a kuratórium elnökétõl jelentést kérhet, továbbá az
alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat meg-
vizsgálhatja,

– célvizsgálatot folytathat, ha az alapítvány céljait ve-
szélyeztetve látja, vizsgálatainál külsõ szakértõket is
igénybe vehet,

– az alapítvány mûködésérõl készült éves könyvvizs-
gálói jelentésre támaszkodva vizsgálja az alapítvány mû-
ködését,

– a felügyelõbizottság – elnöke útján – köteles az intéz-
kedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak össze-
hívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az
alapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés, vagy
az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy követ-
kezményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult kuratórium döntését szükségessé teszi, továbbá
ha a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel.

A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványára – an-
nak megtételétõl számított 30 napon belül össze kell hívni.
E határidõ eredménytelen eltelte esetén a kuratórium
összehívására a felügyelõbizottság is jogosult.

Ha a kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása ér-
dekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a fel-
ügyelõbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvé-
nyességi felügyeletet ellátó szervet.

A kuratórium elé terjesztett jelentéseket, elõterjesztése-
ket a felügyelõbizottságnak is meg kell küldeni.

A felügyelõbizottság ügyrendjét, mûködési szabályait
maga állapítja meg.

A felügyelõbizottság akkor határozatképes, ha tagjai-
nak több mint fele jelen van.

A felügyelõbizottság tapasztalatairól szükség szerint,
de évente legalább egyszer beszámol az alapítóknak.

A felügyelõbizottság tagjai költségtérítésre jogosultak,
a ténylegesen felmerült költségük mértékében.
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Pályázati felhívás autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatójának kiválasztására

Százhalombatta Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

Százhalombatta város területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
közszolgáltatójának kiválasztására

1. A pályázat kiírója:

Százhalombatta Város Önkormányzata, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

2. A pályázat lebonyolítója (információ kizárólag itt kérhetõ):

Közbesz – Consulting Közbeszerzési és Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Levélcím: 2016 Leányfalu, Õz utca 5.
Telefax: 36 (26) 580-137.
e-mail: kozbesz-consulting@furstbt.t-online.hu
honlap: www.kozbesz-consulting.fw.hu
>>> Fontos! Információ csak írásban kérhetõ! <<<

3. Pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, vagy azok konzorciuma. Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha ezt az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többszörösen módosított 2004. évi XXXIII. törvény
megengedi. A további feltételek a részletes pályázati felhívásban megtekinthetõk, valamint az alapdokumentációban
meghatározott szabályok szerint értendõk.

A teljes ajánlati dokumentáció megvásárlása a pályázaton való részvétel feltétele.

4. A pályázati kiírás beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:

A pályázati dokumentáció megvásárolható a Közbesz – Consulting Kft. ügyfélszolgálatán, 1039 Budapest III.,
Lukács György utca 9. IV. 13.

A teljes ajánlati dokumentáció ára 300 000 HUF + áfa.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a Közbesz – Consulting Kft. Budapest Banknál vezetett

10102244–59514000–02001007 számlájára való átutalást vagy befizetést igazoló okmány eredeti, vagy hiteles másolati
példányának átadása ellenében vehetõ át. A dokumentáció az értékesítés helyszínén készpénzért nem vásárolható meg.
A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendõ „4 690 205 dok”.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: a dokumentáció elõzetesen telefonon
egyeztetett idõpontban átvehetõ a keddi és csütörtöki munkanapokon 14 és 18 óra között, a benyújtási határidõ napján 9 óra
és 9 óra 30 perc között személyesen, vagy meghatalmazott útján a Közbesz – Consulting Kft. ügyfélszolgálatán. Az ajánlat-
kérõ – az ajánlattevõ Közbesz – Consulting Kft. 2016 Leányfalu, Õz utca 5. szám alatti címére megküldött írásbeli megke-
resése esetén – a dokumentációt megküldi az ajánlattevõ által megadott címre. A teljes dokumentáció a vásárlás helyén elõ-
zetesen telefonon egyeztetett idõpontban munkanapokon 15 és 17 óra között, a benyújtási határidõ napján 9 óra és 9 óra
15 perc között megtekinthetõ, továbbá a www.kozbesz-consulting.fw.hu honlapon vásárlási kötelezettség nélkül megte-
kinthetõ, illetve letölthetõ.

5. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2009. május 22. 9 óra 30 perc.

A benyújtás helye: Százhalombatta Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2440 Százhalombatta, Szent
István tér 3. II. emelet 204.
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6. Az ajánlatok bontása:

Az ajánlatok bontására 2009. május 22-én 9 óra 30 perckor kerül sor Százhalombatta Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatalában, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. szám alatt, az I. emeleti kistárgyalóban. A bontáson
csak a kiíró és a pályázók képviselõi vehetnek részt.

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az érvényes ajánlatot tevõ alkalmas pályázók közül a legkedvezõbb ajánlatot benyújtó pályázó a pályázat nyertese.
A legkedvezõbb pályázat kiválasztására készült értékelési rendszer a részletes pályázati felhívás melléklete.

8. Eredményhirdetés:

Az eredményhirdetés idõpontja 2009. július 9-én 9 óra 30 perc, helyszíne a bontás helyszínével azonos.

9. Szerzõdéskötés:

A szerzõdéskötés várható idõpontja: 2009. július 24. 10 óra, helyszíne a bontás helyszínével azonos.

10. A szerzõdés idõtartama:

A szerzõdés annak aláírását követõ elsõ munkanapon lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének idõpontja 2010. ja-
nuár 1-jén üzemkezdetkor, befejezésének idõpontja 2017. december 31-én üzemzáráskor.

11. Egyéb kérdések:

Egyéb kérdésekben az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló, többszörösen módosított
2004. évi XXXIII. törvény, a közúti közlekedésrõl szóló, többszörösen módosított 1988. évi I. törvény egyenrangúan, a
fenti törvények végrehajtása tárgyában hatályos rendeletek, a részletes pályázati felhívás, és az ajánlati dokumentáció
(ebben a sorrendben) az irányadó.

A részletes ajánlati felhívás és az ajánlati alapdokumentáció Százhalombatta város hivatalos honlapján (www.szaz-
halombatta.hu), és a Közbesz – Consulting Kft. (www.kozbesz-consulting.fw.hu) honlapján megtalálható, vagy infor-
máció kérhetõ a 2. pont szerinti módon.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása
tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
felhívása

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén lévõ erdõkre vonatkozó tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentõsen megnõtt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az avar-, parlag-, nádas- és az erdõtüzek száma.

A tûzesetek megelõzése érdekében a megye területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított 200 méte-
ren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen is –, valamint a közút és vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás,
beleértve a parlag- és gazégetést is, 2009. március 21-tõl átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is
végezhetõ. Az égetést a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ban foglalt megelõzõ tûzvédelmi elõírások szigorú betartása
mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott
Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán,
mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági te-
rületeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy az égõ
dohánynemût minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a minisztérium.

Budapest, 2009. március 19.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –

az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

398299D
632351D
673643C
563603E
584116B
991136H
513995H
762818F
176235F
270773H
083598G
216716A
437184G
930726B
004736G
144878E
230419H
546186G
229862E
279696E
167956B
129912A
350305G
466998G
200278E
497442D
049385G
279210D
155280H
559923B
061833H
624501D
009276D
440641D
474071A
323972F
263291F
152673D
173014F
786168E
521614D
769549A
888964C
161258G
164678A

114299E
337099G
198227I
537955F
091481G
153175A
536462E
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831648G
864685A
349497G
083280C
667085I
763858F
668321D
013286A
428144I
926766E
722177D
646250I
851817E
178146H
821951C
861866E
321497F
697023D
175968D
315807G
790877B
554151A
412117D
987751C
996254D
388845C
533028A
625424E
302072C
561967G
253109E
450993G
107487G
849429B
347718C
462926E
334559B

234731F
528066A
636908H
945857H
298807H
587985H
455156H
401201G
225622D
732168F
601942A
231316C
625819C
438062E
324755E
854878F
900889C
368479I
876990D
021587A
222398B
293677H
991573H
886321H
765443D
223801F
181339D
869169D
557059G
647959I
925204G
088622H
072035F
563842G
277898C
795634A
544501D
075244E
223270I
825782D
516019G
730498E
298147B
080530H
819838G

008807G
002033D
729204G
851086F
824090A
256181G
309917D
943579B
362751B
233545D
131516E
215776E
366989H
088189E
470318G
682129A
198823D
850622C
636240G
391667E
744206D
195676F
856766H
012274A
336687G
904816C
011434A
481243A
114515E
351835B
518453B
854016H
692773G
322679D
033526F
081896E
779643G
116780E
012319A
143402E
804380B
472198E
678371G
241962F
447386H

168261C
448723F
786089D
167166E
665320H
692294F
227404F
152845D
239070C
530656A
897966G
535469G
006926I
814813G
715795H
430950C
988049C
046736E
792750C
809176I
302994C
623439C
852089H
310031G
461239D
754492C
359290C
601133I
985579D
749967F
240245D
043449F
113403A
312045H
180410I
549526G
816637A
949910D
777140D
754061C
053767F
514877G
524442E
357855B
306201C

765892B
002129C
344806E
425618D
721951H
101564G
568471E
847408F
645148E
770559B
070541D
304656H
972076B
687908H
470812H
238354H
787379H
690679G
724285D
871715A
954733E
626788C
008356H
964212C
045162H
183613H
024227G
177264I
326773G
035801F
130340F
977979G
496465I
803701H
227743E
653855G
872796E
763759D
034417B
454352F
552136A
256625E
475122E
701182D
050790I
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196146F
674918H
273585D
450019H
815308D
783662I
067416E
699991H
833710A
832743A

177785E
045856G
087392I
781563H
336477I
679165F
613641G
636193B
076994E
837733F

443124D
049591E
070077C
972201E
724750G
908802G
541327I
864578D
525060I
611877G

555277E
306661H
378969C
256623F
456648F
861365B
574490F
068067I
054966H
110153D

065488D
563170C
555100E
416323I
618642G
959828G
768518G
721866E
602293B
489064A

261286D
172110H
234698C
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890734G
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891909G
774343G
633767G
364972D
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009. februárjában hozott határozatokról

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 2009. február hónap folyamán a következõ döntéseket hozta. A határozatok teljes szövege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámoga-
tási Fõosztályán hivatali idõben megtekinthetõ.

A határozatok kivonatos közzététele a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl,
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeleten (továbbiakban R), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati-
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) hivatkozott pontjain, a 33. §
(3) bekezdésének a) pontján; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényen (továbbiakban: Ket.) alapul.

I. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése b) pontjának be) alpontja és (11)–(13) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául szolgáló árá-
nak csökkentésére hozott határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME-kód

Közfinan-
szírozás alapját
képezõ nettó ár

(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ

(hónap)

Felírható
ME

Közgyógy-
ellátás

06 ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK

Megjegyzés: amennyiben a beteg ellátandó testrészének a mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készí-
tett vagy méretes rendelhetõ

06 03 GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK

06 03 06 Ágyék-keresztcsont ortézisek

Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs
szakorvos

06 03 06 03 Méretsorozatos

06 03 06 03 03 Vászon, gumiszövetes

06 03 06 03 03 050 F 17 (Ortobrace) 1 5 170 50% 2 585 12 1 K

06 03 06 03 03 053 F 17 (Consolatio) 1 5 170 50% 2 585 12 1 K

06 03 06 03 03 098 CON 610 1 5 170 50% 2 585 12 1 K

06 03 12 Nyakortézisek

Indikáció: spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerû stabil töré-
sek, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követõen, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelõzésére

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs
szakorvos

06 03 12 03 Rugalmas

06 03 12 03 03 Habszivacs nyakrögzítõ, méretsorozatos

06 03 12 03 03 019 Schanz-gallér (Consolatio) 1 2 160 50% 1 080 12 1 K

3540
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2009/12.szám



ISO-kód Eszköz megnevezése ME-kód

Közfinan-
szírozás alapját
képezõ nettó ár

(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ

(hónap)

Felírható
ME

Közgyógy-
ellátás

06 12 09 Térdortézisek

06 12 09 06 Adaptálható

06 12 09 06 03 Gumiszövetes oldalsínnel

Indikáció: térdízületi instabilitás

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos

06 12 09 06 03 060 OB-002 1 17 240 85% 14 654 12 1 K

06 12 09 06 03 073 CON 45 1 17 280 85% 14 688 12 1 K

21 SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-en mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító esz-
köz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel
kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.

21 45 03 Hallójárati készülékek

Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 03 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek

21 45 03 06 03 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre

21 45 03 06 03 18 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgo-
zással, IV. csoport

21 45 03 06 03 18 015 Bernafon Neo 322 ITC 1 125 000 70% 87 500 84 1 K

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz

benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeg-

gel kell megfizetni.
Tájékoztatom, hogy az ISO 06 03 06 03 03 050, 06 12 09 06 03 060, 21 45 03 06 03 015 gyógyászati segédeszközök tekintetében a finanszírozás kezdõ napja:

2009. 03. 01., a többi eszköz tekintetében 2009. 04. 01.
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III. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja, (2) bekezdése, (4) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök árhoz nyújtott támogatásának
megállapítására (már támogatott vagy még nem támogatott csoporton belül) hozott határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME-kód

Közfinan-
szírozás alapját
képezõ nettó ár

(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ

(hónap)

Felírható
ME

Közgyógy-
ellátás

09 SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI

09 18 SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

09 18 39 Egyrészes, nyílt végû zacskók

09 18 39 03 Egyrészes, öntapadós

Indikáció: enterostoma

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja -
vaslatára háziorvos

09 18 39 03 09 Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, maxi

09 18 39 03 09 026 Dansac NOVA 1 FoldUp 823-15, egyrészes, üríthetõ, hidrokolloid, maxi, testszínû,
15–60 mm, 650 ml

1 750 100% 750 3 180

21 SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-en mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító esz-
köz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel
kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.

21 45 03 Hallójárati készülékek

Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 03 03 Mélyhallójárati készülékek

21 45 03 03 06 Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig

21 45 03 03 06 21 Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgo-
zással, V. csoport

21 45 03 03 06 21 002 Starkey Destiny 1200 CIC MM 1 260 000 70% 182 000 84 1 K

21 45 03 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek

21 45 03 06 03 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre

21 45 03 06 03 09 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgo-
zással, I. csoport

21 45 03 06 03 09 004 Starkey Genesis DX DDS CC 1 66 000 70% 46 200 84 1 K

21 45 03 06 03 09 005 Starkey Genesis DX IDW CC 1 70 000 FIX 46 200 84 1

21 45 03 06 03 21 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgo-
zással, V. csoport

21 45 03 06 03 21 009 Starkey Destiny 800 CC MM 1 210 000 FIX 121 016 84 1
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ISO-kód Eszköz megnevezése ME-kód

Közfinan-
szírozás alapját
képezõ nettó ár

(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ

(hónap)

Felírható
ME

Közgyógy-
ellátás

21 45 03 06 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig

21 45 03 06 06 21 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jel-
feldolgozással, V. csoport

21 45 03 06 06 21 011 Starkey Destiny 1200 CC MM 1 220 000 70% 154 000 84 1 K

21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek

Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 06 06 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig

21 45 06 06 21 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfel-
dolgozással, V. csoport

21 45 06 06 21 013 Starkey Destiny 1200 BTE 1 280 000 FIX 141 960 84 1

21 45 06 09 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra

21 45 06 09 21 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

21 45 06 09 21 004 Starkey Destiny 1200 BTE PP 1 280 000 70% 196 000 84 1 K

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz

benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés 420 000 Ft, azaz négyszázhúszezer forint jogorvoslatidíj-köteles, amelynek megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbizto-

sítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára postai befizetéssel vagy
átutalással teljesíthetõ.

Tájékoztatom, hogy az ISO 09 18 39 03 09 026 gyógyászati segédeszközök tekintetében a finanszírozás kezdõ napja: 2009. 04. 01., a többi eszköz tekintetében
2009. 03. 01.

Budapest, 2009. 03. 05.

1 Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Ket. 78. § (6) bekezdése alapján a hirdetményi úton közölt határozatot a kifüggesztést (Egészségügyi Közlöny megjelenését) követõ 15. napon közöltnek kell tekinteni.
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye

a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása
során 2009. február hónapban hozott határozatairól

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általá-
nos szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) 24. §-a, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégí-
tõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.)
ESzCsM rendelet (továbbiakban: R), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET)
alapján hozott határozatait az alábbiak szerint teszi közzé.1

1. Az R. 22. § (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával, a társadalombiztosítás támogatásába való befogadásról hozott határo-
zatok:

Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

1 A Pharma GmbH
OGYI-T-
20644/01

NEBIVOLOL 1 A PHARMA
5 MG TABLETTA

28× 1 455 1 974 1086 888 0 0 0 0
9474-10-
132/2/2009

Actavis Hungary Gyógyszermar-
keting és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20623/02

LEVOXA 250 MG
FILMTABLETTA

5× 2 363 3 115 779 2 336 0 0 0 0
15152-10-
313/5/2009

Actavis Hungary Gyógyszermar-
keting és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20623/03

LEVOXA 250 MG
FILMTABLETTA

7× 3 308 4 340 1085 3 255 0 0 0 0
15155-10-
313/6/2009

Actavis Hungary Gyógyszermar-
keting és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20623/07

LEVOXA 500 MG
FILMTABLETTA

5× 2 899 3 803 951 2 852 0 0 0 0
15200-10-
313/7/2009

Actavis Hungary Gyógyszermar-
keting és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20623/08

LEVOXA 500 MG
FILMTABLETTA

7× 4 129 5 326 1332 3 994 0 0 0 0
15203-10-
313/8/2009

Amgen
Gyógyszerkereskedelmi Kft.

EU/1/07/
423/003

VECTIBIX 20 MG/ML
KONCENTRÁTUM OLDATOS
INFÚZIÓHOZ

1×20 ml
injekciós üveg

425 096 469 561 0 469 561 0 0 0 0
19-253/13/
99/2009

Bristol-Myers Squibb Gyógy-
szerkereskedelmi Kft.

EU/1/06/
363/010

SPRYCEL 100 MG
FILMTABLETTA

30× 961 523 1 060 971 0 1 060 971 0 0 1 060 671 300
10033-10-
191/2/2009

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
OGYI-T-
20736/01

ETRUZIL 2,5 MG
FILMTABLETTA

30× 18 279 21 045 0 21 045 0 0 20 745 300
13323-10-
311/3/2009

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
OGYI-T-
20736/02

ETRUZIL 2,5 MG
FILMTABLETTA

90× 54 837 61 350 0 61 350 0 0 61 050 300
14001-10-
311/5/2009

KRKA Magyarország Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

OGYI-T-
20746/01

KERBERAN 75 MG
FILMTABLETTA

28× 5 567 7 030 0 7 030 4921 2109 0 0
13879-10-
301/5/2009
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Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

KRKA Magyarország Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

OGYI-T-
20766/02

KARDOGREL 75 MG
FILMTABLETTA

28× 5 010 6 417 0 6 417 4 492 1925 0 0
14296-10-
593/3/2009

Medico Uno Gyógyszermarke-
ting Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság

OGYI-T-
10367/17

ZENTRON 8 MG
FILMTABLETTA

15× 8 192 9 925 0 9 925 0 0 9 625 300
10540-10-
270/5/2009

Medico Uno Gyógyszermarke-
ting Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság

OGYI-T-
10367/19

ZENTRON 8 MG
FILMTABLETTA

30× 17 196 19 851 0 19 851 0 0 19 551 300
10543-10-
270/6/2009

Medico Uno Gyógyszermarke-
ting Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság

OGYI-T-
20632/02

NOBREC 1 MG
FILMTABLETTA

28× 13 999 16 326 0 16 326 0 0 16 026 300
13192-10-
471/2/2009

Mylan Kft.
OGYI-T-
20697/05

ROMYL 0,5 MG
FILMTABLETTA

84× 2 839 3 724 0 3 724 3 352 372 0 0
9730-10-
261/5/2009

Mylan Kft.
OGYI-T-
20697/07

ROMYL 1 MG
FILMTABLETTA

21× 934 1 286 0 1 286 1 157 129 0 0
9734-10-
261/6/2009

Mylan Kft.
OGYI-T-
20697/10

ROMYL 2 MG
FILMTABLETTA

21× 1 801 2 397 0 2 397 2 157 240 0 0
9741-10-
261/7/2009

Mylan Kft.
OGYI-T-
20697/13

ROMYL 5 MG
FILMTABLETTA

21× 3 499 4 556 0 4 556 4 100 456 0 0
9745-10-
261/8/2009

Pharmacenter Hungary Kft.
OGYI-T-
20704/01

LETROZOLE
PHARMACENTER
2,5 MG FILMTABLETTA

30× 20 310 23 285 0 23 285 0 0 22 985 300
8354-10-
142/2/2009

PharmaSwiss Magyarország Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

OGYI-T-
20447/03

NEBISPES 5 MG TABLETTA 28× 1 454 1 973 1085 888 0 0 0 0
12769-10-
397/2/2009

PharmaSwiss Magyarország Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

OGYI-T-
20703/02

TOPIRAMAT GALEX
25 MG FILMTABLETTA

60× 2 330 3 073 0 3 073 2 766 307 0 0
14289-10-
492/5/2009

PharmaSwiss Magyarország Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

OGYI-T-
20703/04

TOPIRAMAT GALEX
50 MG FILMTABLETTA

60× 4 660 6 011 0 6 011 5 410 601 0 0
14292-10-
492/8/2009

PharmaSwiss Magyarország Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

OGYI-T-
20703/06

TOPIRAMAT GALEX 100 MG
FILMTABLETTA

60× 9 319 11 167 0 11 167 10 050 1117 0 0
14291-10-
492/7/2009

PharmaSwiss Magyarország Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

OGYI-T-
20703/08

TOPIRAMAT GALEX 200 MG
FILMTABLETTA

60× 18 595 21 394 0 21 394 19 255 2139 0 0
14290-10-
492/6/2009

Pliva Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

OGYI-T-
20375/02

FLUCONAZOL PLIVA
150 MG KEMÉNY
KAPSZULA

1× 796 1 096 274 822 986 110 0 0
14116-10-
297/5/2009

Pliva Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

OGYI-T-
20375/03

FLUCONAZOL PLIVA
150 MG KEMÉNY
KAPSZULA

2× 1 743 2 319 578 1 741 2 087 232 0 0
14108-10-
297/4/2009
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Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

Polfa Hungária Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-
20719/01

SUMATRIPTAN
POLPHARMA 50 MG
FILMTABLETTA

2× 800 1 101 275 826 0 0 0 0
13757-10-
328/8/2009

Polfa Hungária Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-
20719/02

SUMATRIPTAN
POLPHARMA 50 MG
FILMTABLETTA

6× 2 400 3 162 791 2 371 0 0 0 0
13752-10-
328/7/2009

Polfa Hungária Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-
20719/03

SUMATRIPTAN
POLPHARMA 100 MG
FILMTABLETTA

2× 1 430 1 946 487 1 459 0 0 0 0
13731-10-
328/6/2009

Polfa Hungária Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-
20719/04

SUMATRIPTAN
POLPHARMA 100 MG
FILMTABLETTA

6× 4 292 5 537 1384 4 153 0 0 0 0
13724-10-
328/5/2009

ROCHE (Magyarország)
Gyógyszer- és Vegyianyagkeres-
kedelmi Kft.

EU/1/07/
400/017

MIRCERA 30 MIKRO-
GRAMM/0,3 ML OLDATOS
INJEKCIÓ ELÕRE TÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

1×0,3 ml 17 424 20 102 0 20 102 0 0 0 0
19-27/17/99/
2009

ROCHE (Magyarország)
Gyógyszer- és Vegyianyag-
kereskedelmi Kft.

EU/1/07/
400/020

MIRCERA 120 MIKRO-
GRAMM/0,3 ML OLDATOS
INJEKCIÓ ELÕRE TÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

1×0,3 ml 69 696 77 733 0 77 733 0 0 0 0
19-27/18/99/
2009

Sandoz Hungária Kft.
OGYI-T-
20304/03

AMLODIPIN SANDOZ
5 MG TABLETTA

30× 427 615 523 92 0 0 0 0
9338-10-
130/3/2009

Sandoz Hungária Kft.
OGYI-T-
20304/11

AMLODIPIN SANDOZ 10 MG
TABLETTA

30× 914 1 259 1070 189 0 0 0 0
9341-10-
130/4/2009

Sandoz Hungária Kft.
OGYI-T-
20645/02

NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG
TABLETTA

30× 1 560 2 091 1150 941 0 0 0 0
9439-10-
131/3/2009

Vipharm Hungary Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság

OGYI-T-
20699/01

DONESYN 5 MG
FILMTABLETTA

28× 8 756 10 546 0 10 546 5273 5273 0 0
14816-10-
310/4/2009

Vipharm Hungary Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság

OGYI-T-
20699/02

DONESYN 10 MG
FILMTABLETTA

28× 9 711 11 599 0 11 599 5800 5799 0 0
14815-10-
310/3/2009

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

2. Az R. 22. § (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával elutasító határozatok:

Gyártó TK-szám Név Kiszerelés Határozat száma

Baxter Hungary Kft. OGYI-T-10237/04 MANNITOL 10% “BAXTER” OLDATOS INFÚZIÓ 20×500 ml 19-27/12/51/2009

Wyeth Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

EU/1/97/047/005
BENEFIX 500 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ
ELÕRE TÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

1× 10338-10-141/3/2009

Wyeth Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

EU/1/97/047/006
BENEFIX 1000 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ
ELÕRE TÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

1× 10344-10-141/4/2009

Wyeth Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

EU/1/97/047/007
BENEFIX 2000 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ
ELÕRE TÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

1× 10346-10-141/5/2009
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3. Az R. 22. § (1) bekezdésének b) pontja alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával tápszerekrõl hozott befogadó határozat:

Gyártó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

Medico Uno Gyógyszermarketing
Korlátolt Felelõsségû Társaság

978 HUMANA 1
900 g

(2×450 g) (1)
1 338 1 825 1 004 821 – – – –

14994-10-
68/3/2009

Medico Uno Gyógyszermarketing
Korlátolt Felelõsségû Társaság

963 HUMANA HA 2
650 g

(2×325 g)
2 352 3 102 776 2 326 – – – –

101414-10-
4940/2/2009

Medico Uno Gyógyszermarketing
Korlátolt Felelõsségû Társaság

485 HUMANA BABY-FIT 1
900 g

(2×450 g)
1 466 1 986 1 092 894 – – – –

15016-10-
433/2/2009

Medico Uno Gyógyszermarketing
Korlátolt Felelõsségû Társaság

529 HUMANA ELEKTROLYT 75 g 1 015 1 397 349 1 048 – – – –
15001-10-
68/4/2009

Medico Uno Gyógyszermarketing
Korlátolt Felelõsségû Társaság

981 HUMANA HA PÉP 600 g 1 290 1 760 440 1 320 – – – –
15006-10-

196/2/2009

Nestlé Hungária Kft. 621 MODULEN IBD 400 g 2 460 3 236 1 780 1 456 2 912 324 – –
15022-10-

672/1/2009

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

4. A Ket. 105. §-ának (2) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Felügyelet a következõ, a táblázatban megjelölt készítmények társadalombiztosítási
támogatásba való befogadása tárgyában az OEP által hozott elsõfokú határozatot megsemmisítõ végzést hozta.

Fellebbezõ neve TK-szám Gyógyszer megnevezése Kiszerelés II. fokú végzés száma I. fokú határozat száma

Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda EU/1/95/003/005 BETAFERON 250 MIKROGRAMM/ML POR oldószer oldatos injekcióhoz 15× 163-2/2009 78338-10-2166/5/2008

A határozat jogerõs, ellene további fellebbezésnek nincs helye, de jogszabálysértésre hivatkozva kérhetõ bírósági felülvizsgálata.

5. A Gyftv. 29. § (4) bekezdésének b) pontja alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a forgalomba hozatali engedély jogosultjának bejelentési
kötelezettsége alapján a támogatás megszüntetésérõl változás bejelentés alapján az alábbi határozatokat hozta:

Gyártó TK-szám Név Kiszerelés Határozat száma

Amgen Gyógyszer-kereskedelmi Kft. EU/1/01/185/034
ARANESP 15 MIKROGRAMM OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRE TÖLTÖTT FECSKENDÕBEN (0,375 ML)

1× bliszter nélkül 16925-10-778/1/2009

B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-07565/01 ETOMIDAT-LIPURO INJEKCIÓ 10×10 ml 16925-10-778/2/2009

B. Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

OGYI-T-04304/01 TRACUTIL KONCENTRÁTUM INFÚZIÓHOZ 5×10 ml 16925-10-778/3/2009

Medico Uno Gyógyszermarketing Korlátolt Felelõsségû Társaság 377 HUMANA HA PÉP 650 g (2×325 g) 16925-10-778/4/2009

Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. OGYI-T-01118/01 TRENTAL 400 DRAZSÉ 100× 16925-10-778/5/2009

Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. OGYI-T-05380/01 TRITACE MITE 1,25 MG TABLETTA 28× 16925-10-778/6/2009
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6. A Gyftv. 24. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 29. § (4) bekezdésének ae) pontja alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból indított el-
járása során az alábbi módosító határozatokat hozta:

Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

1 A Pharma GmbH
OGYI-T-
09844/01

SIMVASTATIN 1A PHARMA
40 MG FILMTABLETTA

30× 2484 3267 2778 489 0 0 0 0
16913-10-
778 /1/2009

KRKA Magyarország Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
10305/06

LAVESTRA H 100 MG/25 MG
FILMTABLETTA

28× 1291 1761 1222 539 0 0 0 0
16913-10-
778 /2/2009

KRKA Magyarország Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
10305/01

LAVESTRA H 50 MG/12,5 MG
FILMTABLETTA

28× 1291 1761 1222 539 0 0 0 0
16913-10-
778 /3/2009

PANNONPHARMA Gyógyszer-
gyártó Kft.

OGYI-T-
10465/04

CAMELOX 15 MG
TABLETTA

50× 1940 2582 589 1993 1649 933 0 0
16913-10-
778 /4/2009

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne
JELFA Spolka Akcyjna Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete

OGYI-T-
20600/05

PANOGASTIN 40 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ TABLETTA

14× 1176 1604 886 718 1450 154 0 0
16913-10-
778 /5/2009

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne
JELFA Spolka Akcyjna Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete

OGYI-T-
20600/07

PANOGASTIN 40 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ TABLETTA

28× 2441 3212 1772 1440 2900 312 0 0
16913-10-
778 /6/2009

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne
JELFA Spolka Akcyjna Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete

OGYI-T-
20600/01

PANOGASTIN 20 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ TABLETTA

14× 585 807 446 361 730 77 0 0
16913-10-
778 /7/2009

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne
JELFA Spolka Akcyjna Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi
Képviselete

OGYI-T-
20600/03

PANOGASTIN 20 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ TABLETTA

28× 1184 1615 892 723 1460 155 0 0
16913-10-
778 /8/2009

ratiopharm Hungária Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20369/01

AMLODIPIN-BEZILÁT-RATI
OPHARM 5 MG TABLETTA

30× 436 629 537 92 0 0 0 0
16913-10-
778 /9/2009

ratiopharm Hungária Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság

OGYI-T-
20369/02

AMLODIPIN-BEZILÁT-RATI
OPHARM 10 MG TABLETTA

30× 936 1289 1100 189 0 0 0 0
16913-10-
778 /10/2009

Teva Magyarország Zrt.
OGYI-T-
20536/07

ARBARTAN 100 MG
FILMTABLETTA

30× 1935 2575 1418 1157 0 0 0 0
16913-10-
778 /11/2009

Valeant Pharma Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

OGYI-T-
09540/02

EMILLAN 30 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ KEMÉNY
KAPSZULA

28× 2283 3015 1663 1352 2116 899 0 0
16913-10-
778 /12/2009

Valeant Pharma Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

OGYI-T-
20574/03

EMILLAN 15 MG
GYOMORNEDV-
ELLENÁLLÓ KEMÉNY
KAPSZULA

28× 1156 1577 882 695 1122 455 0 0
16913-10-
778 /13/2009
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Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés
Termelõi

ár

Bruttó
fogyasztói

ár

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
összege

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat
száma

Valeant Pharma Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

OGYI-T-
20253/02

ZIPERID 1 MG
FILMTABLETTA

60× 2033 2703 0 2703 0 0 2404 299
16913-10-
778 /14/2009

Valeant Pharma Magyarország
Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság

OGYI-T-
20253/06

ZIPERID 3 MG
FILMTABLETTA

60× 6387 7934 0 7934 0 0 7635 299
16913-10-
778 /15/2009

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

7. A Gyftv. 23. § (6) bekezdése, valamint a 31. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásból törölt készítményt az OEP legkésõbb a törlést követõ negyedik
hónap 1. napján a társadalombiztosítási támogatásból kizárja.

Forgalmazó TK-szám Név Kiszerelés Határozat száma

Wyeth Kft. OGYI-T-08363/01 MENINGITEC VAKCINA 1×0,5 ml 16925-10-778/7/2009

A Gyftv. 23. § (6) bekezdése alapján az OEP a hivatalból indított eljárást, amely az Eü100% 29b. indikációs pont szerint társadalombiztosítási támogatás-
sal rendelhetõ darbepoetin, valamint eritropoietin hatóanyag tartalmú készítmények társadalombiztosítási támogatásának felülvizsgálatára irányult,
megszüntetem.

Kérelmezõ neve Hatóanyag megnevezése Végzés száma

Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. darbepoetin és eritropoietin 14089-10-609/1/2009
Janssen-Cilag Kft. darbepoetin és eritropoietin 14105-10-609/4/2009

Pharmacenter Hungary Kft. darbepoetin és eritropoietin 14100-10-609/2/2009
Roche (Magyarország) Kft. darbepoetin és eritropoietin 14103-10-609/3/2009
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A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága hirdetményei

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ és földki-
adó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján

nyilvános sorsolást

tart a gyöngyösi Mátra Kincse Szövetkezet használatában lévõ, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

I. A sorsolás helye: MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóság, Eger, Szövetkezet u. 6. szám alatti tanácskozóterme.

II. Sorsolási idõpont:

2009. április 28. 9 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a gyöngyösi Mátra Kincse Szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem
adott részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.

III. Sorsolásra kerülõ földrészletek:

Település: Gyöngyös

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 020/34 szõlõ 0,2966 22,69 22,69

2. 022/17 szántó 0,1879 3,59 3,59

3. 022/18 szántó 0,3379 6,45 6,45

4. 022/20 szántó 0,1827 3,49 3,49

5. 029/14 szõlõ 0,2520 19,28 19,28

6. 029/149 szõlõ 0,6036 46,18 7,68

7. 029/191 szõlõ 0,2987 22,85 12,94

8. 029/207 szõlõ 0,6496 49,69 9,17

9. 040/253 szántó 0,1384 2,64 2,64

10. 049/23 szántó 0,1323 2,53 2,53

11. 0203/24 gyep 0,0014 0,01 0,01

12. 0203/48 szántó, gyep (legelõ) 0,1363 1,52 1,52

13. 0214/4 gyümölcsös 0,0978 2,72 2,72

14. 0214/9 szõlõ 0,1400 7,78 7,78

15. 0217/39 szántó 0,0492 1,28 1,28

16. 0221/32 szántó 0,4404 11,49 11,49

17. zk 9201/9 gyep (legelõ) 2,3916 3,35 3,35

18. zk 9808 kert 0,0826 2,30 2,30

19. zk 10132 szántó 0,1129 2,16 2,16
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Település: Gyöngyöshalász

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 072/12 szántó 0,0996 1,47 1,47

Település: Gyöngyösoroszi

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 0119/14 szántó 0,0811 2,54 2,54

2. 0119/19 szántó 0,2354 7,37 7,37

Település: Gyöngyössolymos

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 071/34 szántó 0,1538 2,94 2,94

2. 073/36 szántó 0,0868 1,66 1,66

3. 0170/26 szõlõ 0,2008 11,16 11,16

Település: Gyöngyöstarján

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 071/19 szõlõ 0,6475 44,30 37,36

2. 071/26 szõlõ 0,1621 9,01 3,56

3. zk 2655 gyümölcsös 0,0812 2,26 2,26

4. zk 2747 szõlõ 0,0980 5,45 5,45

5. zk 2750 kert 0,1573 4,37 4,37

6. zk 2753 kert 0,1058 2,94 2,94

7. zk 2754 kert 0,1080 3,00 3,00

8. zk 2762 szõlõ 0,1038 5,77 5,77

9. zk 2767 szõlõ 0,2020 11,23 11,23

10. zk 2770 gyümölcsös 0,1104 3,07 3,07

11. zk 2771 szõlõ 0,1013 5,63 5,63

Település: Visonta

Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 059/14 szántó 0,1199 2,29 1,12

2. 059/15 szõlõ 0,1332 10,19 10,19

3. 059/16 szántó 0,1297 2,48 2,48

4. 059/25 szántó 0,1036 1,98 1,98
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Sor-
szám

Helyrajzi
szám

Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össz. AK Sors. AK

Terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

5. 059/46 szántó 0,0944 1,80 1,80

6. 059/49 szántó 0,1045 2,00 2,00

7. 059/59 szántó 0,1013 1,93 1,93

8. 059/62 gyümölcsös 0,1034 3,77 3,77

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-
megállapodásokat a Földmûvelésügyi Igazgatóság figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás
kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 na-
pon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon és a Heves megyei MgSzH honlapján (www.mgszh-heves.hu) is meghirdetésre
kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-
síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-
tal képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán
belül a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) címzett, de a Heves Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósághoz (3300 Eger, Szövetkezet út 6.) benyújtott ki-
fogást nyújthat be.

Bocsi Csaba s. k.,
igazgató
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A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ)
közös jogdíjközleménye

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ)

közös jogdíjközleménye
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján,

továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért
fizetendõ elõadó-mûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ (a továbbiakban együtt: „Közös jogkezelõ szervezetek”), a szerzõi jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 77. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések
alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak
(a továbbiakban együtt: hangfelvétel) sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy mó-
don a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ elõadó-mûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakat és e felhasználások
egyéb feltételeit:

1. Az elõadó-mûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíj mértéke

1.1. A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánossághoz közvetítõ felhasználó, az elõadómûvésznek és a hangfelvétel
elõállítójának együttesen az általános forgalmi adót nem tartalmazó költségvetési, fenntartói, illetve mûsorszolgáltatás-
hoz nyújtott egyéb támogatása 1%-ának, elõfizetõi díjbevételei 2%-ának, továbbá a felhasználással összefüggésben ke-
letkezett reklám- és szponzorációs, valamint egyéb bevételei 4%-ának megfelelõ együttes összegû, de legalább 11 600
(tizenegyezer-hatszáz) forint/hó jogdíjat köteles fizetni.

1.2. A felhasználó az 1.1. pontban meghatározott jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha a hangfelvételt nem sugárzással,
hanem vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a számítógépes („webcasting”), illetve
mobilhálózat igénybevételét is – közvetíti a nyilvánossághoz A jelen pont szerinti felhasználáson a kereskedelmi célból
kiadott hangfelvételek elõre szerkesztett módon, kizárólag számítógépes, illetve mobilhálózat igénybevételével történõ
olyan nyilvánossághoz közvetítését kell érteni, amely az igénybe vevõ számára nem teszi lehetõvé, hogy a mûsorfolya-
mot az 1.3. a)–c) pontokban megjelölt többletszolgáltatásokkal befolyásolja, illetve személyre szabja.

1.3. Ha a felhasználó a hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon – ideértve a számítógépes, illetve mobilhálózat igénybevételét is – úgy közvetíti a nyilvánossághoz, amely lehe-
tõvé teszi, hogy a nyilvánosság tagja

a) a mûsorban szereplõ egyes mûfajokat vagy elõadómûvészeket elõnyben részesítsen – nem ideértve meghatározott
elõadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve

b) igénybevétel közben egy vagy több hangfelvételt átugorjon, illetve
c) a mûsorfolyamot rövid idõre megállítsa,

a felhasználó az 1.1. pont szerint fizetendõ díjon felül annak 10%-át, de legalább havi 12 700 Ft/hó jogdíjat köteles fizet-
ni („interaktív webcasting”). A 2.1. pont szerinti szerzõdésnek ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás részletes
mûszaki feltételeirõl való megállapodásra is.

1.4. A hangfelvételnek a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) a felhasználó az 1.1. pont szerint fizetendõ jogdíjon felül – ideértve annak minimumdíjra
vonatkozó rendelkezését is – annak 5%-át köteles fizetni.

1.5. A jelen jogdíjközleményt kell alkalmazni akkor is, amikor a közönség tagja a mûsor nyilvánossághoz közvetítését
követõen válogathat a mûsort alkotó mûsorszámok (1996. évi I. törvény 2. § 28. pont) közül a mûsorszámoknak a jelen
jogdíjközlemény 1.1.–1.2. pontjai szerinti felhasználó saját eszközeivel mûködtetett archívumából, feltéve, hogy az így
kiválogatott mûsorszámok a közönség tagja számára továbbra is mûsorszámként, illetve mûsorként (mûsorszámok fo-
lyamaként) válnak érzékelhetõvé. A jelen pont szerinti felhasználásért a felhasználó az 1.1. pont szerint fizetendõ jogdí-
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jon felül annak további 5%-át át, de legalább havi 12 700 Ft/hó jogdíjat köteles fizetni. A 2.1. pont szerinti szerzõdésnek
ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás részletes mûszaki feltételeirõl való megállapodásra is.

1.6. Ha az 1.5. pont szerinti felhasználó a mûsorszámokat archívumában oly módon teszi hozzáférhetõvé, hogy a
közönség tagja az archívumból kiválasztott mûsorszámról tartós másolatot készíthet (pl. „podcasting”), a felhasználó
az 1.1. pont szerint fizetendõ jogdíjon felül annak további 10%-át, de legalább 14 800 Ft/hó jogdíjat köteles fizetni.
A 2.1. pont szerinti szerzõdésnek ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás részletes mûszaki feltételeirõl való
megállapodásra is.

1.7. a) Az 1.1. pontban említett felhasználással összefüggésben keletkezett reklám- és szponzorációs, valamint egyéb
bevételen a bármilyen forrásból származó mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével tel-
jesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a minden-
kor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed [2000. évi C. tv. 72. § (1) bekezdés] Reklám- és szponzorációs,
valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételnek minõsül az a bevétel is, amely a felhasználással
összefüggésben nem a felhasználónál, hanem egy vele kapcsolt vállalkozásként [2003. évi XCII. törvény 178. § 17.]
együttmûködõ harmadik személynél keletkezett.

b) Reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) pontban említett reklám- és szponzo-
rációs bevételnek a megrendelõ (a reklám közzétételérõl a felhasználóval saját nevében szerzõdõ fél) által fizetett díjat
kell tekinteni, amelyet ügynökségi vagy közvetítõi jutalékkal, mennyiségi kedvezménnyel vagy egyéb jogcímen csök-
kenteni csak akkor lehet, ha errõl a felek a 2.1. pont szerinti szerzõdésben kifejezetten megállapodnak.

c) Nem elõfizetõi díjnak, hanem a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételnek kell tekinteni azt a dí-
jat, amelyet a felhasználó az e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználással összefüggésben olyan személytõl
vagy szervezettõl kap, aki (amely) a felhasználó mûsorában foglalt hangfelvételt az Szjt. 28. § (2) bekezdésében megha-
tározott módon közvetíti a nyilvánosság felé.

d) A hálózatos, illetve a hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatók (a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv.
2. § 8. és 9. pontok), illetve az olyan kereskedelmi kapcsolatban álló mûsorszolgáltatók, melyek együttmûködése kizáró-
lag a reklámidõ értékesítésére korlátozódik, az 1.1. pont szerinti jogdíjat egyénileg fizetik meg a náluk a felhasználással
összefüggésben keletkezett bevételeik alapján. Az 1.7. b) pontban foglalt rendelkezést a kapcsolt vállalkozások elszá-
molásáról mind a hálózatos, illetve hálózatba kapcsolódó, mind a kereskedelmi kapcsolatban álló mûsorszolgáltatókra
megfelelõen alkalmazni kell.

1.8. Ha az 1.1.–1.4. pontok szerinti felhasználó egyidejûleg mûsorszámok nem egy, hanem több elõre szerkesztett fo-
lyamát (csatorna) közvetíti a nyilvánossághoz, az 1.1.–1.6. pontokban meghatározott jogdíjon felül, a második és min-
den további mûsorfolyamért (csatornáért) az 1.1.–1.6. pontokban meghatározott díj további 10%-át is köteles megfizet-
ni. Ha az egyidejûleg nyilvánossághoz közvetített mûsorfolyamok (csatornák) száma nem állapítható meg, a felhasználó
öt mûsorfolyam (csatorna) után köteles jogdíjat fizetni. Az 1.4.–1.6. és a jelen pont egyidejûleg is alkalmazható.

1. 9. Az 1.1.–1.6. pontokban meghatározott jogdíj megfizetésén túl, a hangfelvételben foglalt mû nyilvánossághoz
közvetítéséhez engedélyt kell kérni az érintett szerzõktõl.

1.10. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíj megfizetése a felhasználót nem jogosítja arra, hogy a hangfel-
vételt olyan módon tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, hogy a közönség tagjai mind az egyes hangfelvétele-
ket, mind pedig a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg („lehívás”). A hangfelvétel lehívásához enge-
délyt kell kérni az érintett szerzõktõl, elõadómûvészektõl és hangfelvétel-elõállítóktól.

1.11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a felhasználó-
nak a százalékos mértékek szerint megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell
megfizetnie.

1.12. Jelen díjközlemény alkalmazása során hangfelvételnek kell tekinteni az ún. videoklipek hangcsíkját is.

2. A felhasználás egyéb feltételei

2.1. A felhasználás részletes feltételeirõl a közös jogkezelõ szervezetek és a felhasználók szerzõdésben állapodnak meg.

2.2. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, a felhasználó adatot köteles
szolgáltatni az 1.1.–1.6. pontokban meghatározott jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeirõl, továbbá a nyil-
vánossághoz közvetített hangfelvételekrõl. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap
20. napjáig esedékes. A felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a www.playlist.hu internetes oldal megfelelõ ûrlap-
jának kitöltésével köteles teljesíteni.
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2.3. A felhasználó díjfizetési kötelezettségét legkésõbb a közös jogkezelõ szervezet által kiállított, számlával egyenér-
tékû bizonylatnak minõsülõ jogdíjfizetési értesítõ kézhezvételét követõ nyolc napon belül teljesíti. Amennyiben a fel-
használó bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési értesítõ kézhezvételekor az értesítõben feltüntetett fizetési határidõbõl nyolc
napnál kevesebb volt hátra, a nyolcnapos határidõt a fizetési értesítõ kézhezvételétõl kell számítani. A teljesítés napja
– vita esetén – az átutalás keltének napja.

2.4. Ha a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének [2.2. pont] teljesítésével kése-
delembe esik, és emiatt a közös jogkezelõ szervezetek nem tudják megállapítani a felhasználó díjfizetési kötelezettségé-
nek mértékét, akkor a jogdíjfizetési értesítõt a következõ szabályok figyelembevételével kell kiállítani:

a) A jogdíjat a tárgynegyedévet megelõzõ naptári negyedév jogdíjalapjának 25%-kal megnövelt összege alapján kell
megállapítani. Több egymást követõ negyedévre kiterjedõ késedelem esetén a jogdíjat minden késedelemmel érintett ne-
gyedévre további 25%-kal meg kell növelni.

b) Amennyiben a tárgynegyedévet megelõzõ jogdíjalapja az a) pont alapján sem állapítható meg, a jogdíjat a felhasz-
náló tárgyidõszakot megelõzõ éves (egyszerûsített) eredménykimutatása szerinti értékesítés nettó árbevételének arányos
részét figyelembe véve kell megállapítani. Ha az (egyszerûsített) éves beszámolóból más nem következik, a felhasználó
bevételeit reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételnek kell tekin-
teni.

c) Mindaddig, amíg sem az a), sem a b) pont nem alkalmazható, jogdíjként a mindenkori jogdíjközleményben megha-
tározott minimumjogdíj ötszörösének megfelelõ összeget kell megállapítani.

d) Ha a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatását a jelen pont szerinti jogdíjfizetési értesítõ kiállítá-
sát követõen teljesíti, a közös jogkezelõ szervezetek az adatszolgáltatásának megfelelõen módosított jogdíjfizetési érte-
sítõt állítanak ki számára, a korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítõ egyidejû visszavonásával.

2.5. Ha a felhasználó adatszolgáltatását [2.2. pont] késedelmesen vagy egyéb módon hibásan teljesíti a kötbért, jogdíj-
fizetési késedelem esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni, az alábbiak szerint.

a) A felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatás késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér alapja az 1. vagy a 2.4. pontok megfelelõ alkalmazásával megállapított összeg, mértéke pedig a jegy-
banki alapkamat kétszeresének alapulvételével a késedelem tartamára számított összeg. A késedelem tartama a bevételi
adatokra vonatkozó adatszolgáltatás esedékességét [2.2. pont] követõ elsõ naptól az adatszolgáltatásnak a www.play-
list.hu oldalra történõ feltöltése napjáig terjedõ idõszak.

b) Amennyiben a felhasználó a jogdíjfizetési értesítõn szereplõ fizetési határidõig a jogdíjat nem fizeti meg, úgy a kése-
delem tartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ összegû késedelmi kamatot köteles fizetni.

c) Amennyiben a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, mely kötbérre a 2.5. a) pont szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

d) Az adatszolgáltatás késedelme esetére fizetendõ kötbér és a késedelmi kamat egymástól független jogkövetkezmé-
nyek. Ha a felhasználó a bevételi adatok szolgáltatásával és a jogdíjfizetéssel is késedelembe esik, mind a késedelmi köt-
bért, mind a késedelmi kamatot meg kell fizetnie.

e) Amennyiben a felhasználó a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének [2.2. pont]
teljesítésével késedelembe esik, vagy azt egyébként hiányosan vagy hibásan teljesíti kötbérként napi 1000 forintot köte-
les a közös jogkezelõ szervezeteknek a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden napja után megfizetni. A jelen pont
szerinti kötbér nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett idõszakra fizetendõ jogdíj mértékét.

f) A közös jogkezelõ szervezetek a jelen pont szerinti kötbért akkor is követelhetik, ha nem keletkezett káruk az adat-
szolgáltatási kötelezettség nem szerzõdésszerû teljesítésébõl, továbbá érvényesíthetik a kötbért meghaladó kárukat is.
A kötbér megfizetése nem mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól. Ha a felhasználó bi-
zonyítja, hogy a bevételi adatokra vagy a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesí-
tésével összefüggõ szerzõdésszegés neki fel nem róható okból történt, továbbá a szerzõdésszegés elkerülése érdekében
jóhiszemûen és az adott helyzetben elvárható módon járt el, a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért nem kell megfi-
zetnie.

2.6. A hangfelvételekrõl a következõ adatokat kell közölni: a hangfelvétel címét, elõadójának nevét, kiadójának ne-
vét, ideértve azt az ún. “label” nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent, valamint a kiadás évét.

2.7. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, a közös jogkezelõ szervezetek
a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a hangfelvételek felhasználásának módját és mértékét a helyszí-
nen ellenõrizheti. Ennek során a felhasználó az ellenõrzött idõszakra vonatkozóan köteles minden olyan adatot a közös
jogkezelõ szervezetek vagy azok megbízottja rendelkezésére bocsátani, amelynek nyilvántartására a felhasználó beszá-
molási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. A jogdíjelszá-
molás alapjául szolgáló adatok ellenõrzése az 1.7. a) pont második mondatában foglalt feltételek esetén az ott említett
harmadik személynél keletkezett bevételekre is kiterjedhet.
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2.8. Amennyiben a felhasználó – a közös jogkezelõ szervezetek felelõsségi körén kívül esõ okból – csak felhasználási
tevékenysége megkezdésének idõpontját követõen köti meg a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdést a kö-
zös jogkezelõ szervezetekkel, a felhasználás megkezdése és a szerzõdés hatálybalépése közötti idõszakra a jelen jogdíj-
közlemény rendelkezéseit eltérés nélkül kell alkalmazni.

3. A jogdíjközlemény alkalmazásának idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl december 31-ig érvényesek. *

MSZSZ-EJI MAHASZ

* * *

A jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90.§-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi Testület beszámolója

Beszámoló
az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi Testület

2008. évi mûködésérõl

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi Testület
(AISZT) 2007 utolsó negyedévében alakult. Tevékenysé-
gét a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet alapján, és a tagság
által elfogadott ügyrendben foglaltak szerint végzi.

Szervezeti mûködés

Az éves mûködést 54 fõvel végeztük, mivel a rendelet-
ben biztosított 55 fõs lehetõséget nem tudtuk kihasználni
egy tagjelölt saját hibájából elhúzódó kinevezési procedú-
rája miatt, ami végül a tagsági kinevezés meghiúsulásával
végzõdött. Ez a testületi munkát ebben a szakértõ tevé-
kenységi idõszakban nem hátráltatta. Helyette tagként
dr. Pénzes Béla kinevezésére tett javaslat került a minisz-
ter elé.

Az elnökhelyettesi poszton is változás következett be,
mert dr. Guth László, testületi tagságát megtartva, errõl a
tisztségérõl lemondott. A munka hatékonyságának megõr-
zése érdekében a testület vezetõségében ezért változtatá-
sok történtek. A következõ beszámolási ciklustól a mi-
niszteri kinevezés szerint a titkári teendõket dr. Pénzes
Béla látja el, az elnökhelyettesi tisztség feladatait pedig
dr. Szemán László végzi.

Szakértõi tevékenység, feladatok megoldása

Az elmúlt idõszakban 11 bírósági megkeresés érkezett,
ebbõl a bírósági kirendelõ végzések alapján, 10 eseti bi-
zottság kiküldésére került sor, és egy ügy a beszámoló je-
len idõszakában bírósági elõkészítési folyamatban van.

Az eseti bizottságok ügyeiben speciális kérdések meg-
válaszolására gyakran több elõadó szakértõ bevonására is
szükség volt.

Több esetben a perre vonatkozó kiegészítõ adatok beké-
rése is szükségessé vált, ami határidõ-módosításokkal járt.

Esetenként félreértésre adott okot a bíróságok részérõl,
hogy már akkor kirendelték a testületet, amikor az még
meg sem alakult. Ez a tény több ízben elkerülte a bírók fi-
gyelmét. A megalakítási procedúra, bár független a szak-
értõi munkától, de átmenetileg kedvezõtlen színben tüntet-
hette fel a testület szakértõi tevékenységét, a határidõk ké-
sedelme miatt.

A szakértõi ügyek megoszlása a következõ volt:

Egy elõadós szakértõi ügyek:

– Kisajátítási földérték-megállapítás, szõlõmûvelési ág-
ban.

– Vagyonmegosztáshoz mezõgazdasági eszközérték
megállapítás.

– Kertészeti kártérítés.

– Haszonbérletidíj-megállapítás.
– Növénytermesztési kártérítés.
– Földterületi közöstulajdon-megszüntetés.
– Takarmányozási kártérítés.
– Földméréshatárvonal-megállapítás.

Több elõadós szakértõi ügyek:

– Méhészeti kártérítés (méhészet, növényvédelem, per-
metezés gépesítés).

– Méhészeti kártérítés (növényvédelem, méhészet).
– Vadkár-megállapítás (növénytermesztés, vadászat).

Az ügyek közül mind a 10 szakértõi jelentés határidõre
elkészült és elõterjesztésük a kirendelõ bíróság felé meg-
történt.

Jó, hogy a testület munkájában a szakma legjobbjai
vesznek részt, de ez egyben nehézség is, mert az elfoglalt-
ságaik miatt a határidõk tartása nehéz. Bár a testület rende-
letben megállapított szakmai összetétele átfogó, mégis
egyes méhészeti esetekben külsõ bevont szakértõ megbí-
zására volt szükség az ügy speciális szakmai jellege miatt.
Erre a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet 15. §-a ad lehetõ-
séget.

Az eseti bizottságra vonatkozó szakértõi díjakat a vo-
natkozó rendelet szerint állapítottuk meg. A szakértõi díj
elõzetes megállapítása és a bíróságok által bírói letétként
való kezelése bevált, mert a befejezett ügyek szakértõi dí-
ja, vagy bírói elfogadó végzés, vagy a bírósági gazdasági
hivatalok átutalása alatt áll, ezért a kifizetésük várhatóan a
közeljövõben gördülékenyen zajlik majd.

A vonatkozó rendelet lehetõvé teszi a szakértõk bírósá-
gi megidézését a tárgyalásra. Ez hatékonyabbá teszi a bírói
munkát, de gyakran felesleges többletelfoglaltságot ad az
eseti bizottsági szakértõnek, ugyanis sok esetben nagyon
nehezen tudtunk idõpontot egyeztetni a bíróságokkal.

Az eltelt egy év tapasztalatait összegezve
az alábbi következtetésekre jutottunk

1. A bírósági kirendelések számából eredõen a testület
tagjainak a terhelése természetszerûleg nem egyenletes,
amit a szakterület szerinti összetétel és a peres ügy szak-
mai háttere indokol. Ennek ellenére jó a testület szakmai
összetétele.

2. Összeférhetetlenséget egy esetben sem állapítot-
tunk meg.

3. A szakértõk távoli tartózkodási helyei miatt beveze-
tett eseti bizottsági internetes kapcsolattartás, konzultá-
ciók, ülések tartása, idõ- és útiköltség-megtakarítás szem-
pontjából egyaránt bevált. Jónak és eredményesnek ítélhe-
tõ, ezért továbbra is fenntartható ez a mûködési forma.
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4. Nem szerencsés, hogy a testületi tagok eseti bizott-
ságra rendeletileg megállapított szakértõi díja eltér a be-
jegyzett szakértõk díjazási rendszerétõl. Irritáló, amikor a
peranyaghoz csatolt, elõzetesen eljárt szakértõ bejelenté-
sével találkozunk, amiben 10 000 Ft óradíj elszámolható-
ságát közli a kirendelõ bírósággal. Eddig egy esetünk volt,
ahol a szakértõ nem vállalta az eseti bizottsági tagságot,
mert a díjazás nem érte el a várható munka bejegyzett
szakértõi díj alsó határát, egy másik esetben pedig az ala-
csony esetibizottságidíj-megállapítás a szakértõ szerint a
korrupció árnyékát vetíthette volna elõre az ügy korábbi

szakértõi díjainak figyelembevétele alapján. Mindezek
alapján célszerû volna a finanszírozást a jövõre vonatko-
zóan áttekinteni.

5. Problémát jelent továbbá, hogy a korábbi évekbõl át-
húzódó IMSZB-szakértõi tevékenység ügyeit még a mai
napig sem lehet lezárni a szakértõi díjak átutalásának elhú-
zódása miatt.

6. A bíróságok adjanak tájékoztatást az ügyek bírói
döntéseirõl, mert így nem tudjuk megítélni az eseti bizott-
sági szakértõi munka hatékonyságát.
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A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT VÁLASZTÁSI KÖLTSÉGÉNEK ELSZÁMOLÁSA

A Magyar Szocialista Párt (Budapest 12. választókerület)
2009. január 11-i és 25-i idõközi országgyûlésiképviselõ-választásának elszámolásáról

1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Szocialista Párt.

2. A jelölõ szervezet által állított jelöltek száma: 1 fõ.

3. Az országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg: Adatok Ft-ban

3.1. Forrásai összesen 914 391
3.1.1. Egyéb források összesen

ebbõl: saját forrás 914 391
3.2. Jogcímek szerinti felhasználás összesen: 914 391

3.2.1. Egyéb források terhére
– postaköltség 3 850
– bérleti díj 335 840
– hirdetési díj 518 745
– egyéb szolgáltatás 55 956

Budapest, 2009. március 12.

Brecskáné Nagy Mária s. k.,
pénztárnok
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A MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKAADÓK PÁRTJÁNAK
MÉRLEGBESZÁMOLÓJA

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2007. évi zárómérlege

Bevételek (Ft)

1. Tagdíjak: 288 100
2. Állami költségvetésbõl származó támogatás: –
3. Képviselõi csoportnak nyújtott állami támogatás: –
4. Egyéb hozzájárulások, adományok: –
4.1. Jogi személyektõl: –
4.1.1. Belföldiektõl (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve): –
4.1.2. Külföldiektõl (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve): –
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól: –
4.2.2. Külföldiektõl (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve): –
4.3. Magánszemélyektõl: –
4.3.1. Belföldiektõl (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve): –
4.3.2. Külföldiektõl (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve): –
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel: –
6. Egyéb bevétel: 955 000
Összes bevétel a gazdasági évben: 1 243 100

Kiadások (Ft)

1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára: –
2. Támogatás egyéb szervezeteknek: –
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek: –
4. Mûködési kiadások: 1 243 100
5. Eszközbeszerzés: –
6. Politikai tevékenység kiadása: –
7. Egyéb kiadások: –
Összes kiadás a gazdasági évben: 1 243 100

Herman István s. k.,
elnök

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

3560 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009/12. szám



SZÁMLATÖMB ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Erdélyi János egyéni vállalkozó (adószám: 61921984-1-25, székhely: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 10. IV/1.) A17S-C
sorszámú számlatömbje 142751–142800 sorszámtartományú számláiból a 142771–142800-ig sorszámozott számlák el-
vesztek.

Az utolsó kiállított számla dátuma: 2009. január 6., sorszáma: 142770.
A számla használata 2009. január 7-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondol-
kodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzá-
járul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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