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III. Kormány rendeletek

A Kormány
73/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 47.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt feladat -
körében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 57/B.  §-a sze rin ti, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 33.  § (1) be kez dé se sze rin ti ak tív ko rú ak el -
lá tá sá ra jo go sult sze mé lyek re vo nat ko zó el kü lö ní tett
elekt ro ni kus nyil ván tar tást (a továb biak ban: Adat bá zis) az 
e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) ve ze ti.

(2) E ren de let ha tá lya
a) a Hi va tal ra,
b) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé re (a továb biak -

ban: jegy zõ),
c) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ra és an nak ki ren -

delt sé gé re (a továb biak ban: mun ka ügyi szerv), va la mint
d) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség re (a továb biak ban: OMMF)
ter jed ki.

(3) A Hi va tal az Adat bá zis ve ze té sé vel kap cso la tos fel -
ada ta it a (2) be kez dés b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott szer -
vek ál tal – az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel elekt -
ro ni kus úton – tel je sí tett adat szol gál ta tás alap ján lát ja el.

(4) A jegy zõ, va la mint a mun ka ügyi szerv ré szé rõl tör -
té nõ adat szol gál ta tás a Hi va tal ál tal e cél ból ki ala kí tott és
a köz pon ti szer ve rén mû köd te tett, meg fe le lõ in for ma ti kai
biz ton sá gú we bes ke ze lõ fe lü le ten tör té nõ adat rög zí tés sel,
vagy a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott for má tu mú és adat tar -
tal mú in ter fész kap cso la ton ke resz tül (a továb biak ban
együtt: adat bá zis-al kal ma zás) zaj ló elekt ro ni kus adat át -
adás sal tör té nik.

(5) A Hi va tal az Adat bá zis üze mel te té se so rán biz to sít -
ja, hogy jo go su lat lan sze mé lyek a nyil ván tar tás ba vett
ada tok hoz ne fér je nek hoz zá, és a köz pon ti szer ve rén fo -
lya ma to san nap lóz za az Adat bá zis sal kap cso la tos nyil ván -

tar tá si ese mé nye ket, olyan mó don, hogy azok vissza ke res -
he tõ ek le gye nek.

A jegyzõ általi adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

2.  §

(1) Az Adat bá zis jegy zõ ál ta li hasz ná la tá hoz szük sé ges 
fel hasz ná lói azo no sí tót és alap jel szót a Hi va tal te le pü lé -
sen ként (fõ vá ro si ke rü le ten ként) ké pe zi és bo csát ja a jegy -
zõ ren del ke zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lói azo no sí tót és
alap jel szót kör jegy zõ ség ese té ben is te le pü lé sen ként kell
a jegy zõ nek meg kül de ni. A Hi va tal a fõ vá ro si fõ jegy zõ -
nek is ön ál ló fel hasz ná lói azo no sí tót és alap jel szót ké pez
és küld meg. Te le pü lés meg szû né se, te le pü lé sek össze ol -
va dá sa vagy szét vá lá sa, ille tõ leg új te le pü lés lét re jöt te ese -
tén a fel hasz ná lói azo no sí tó és az alap jel szó ki adá sá ról
vagy mó do sí tá sá ról a Hi va tal gon dos ko dik.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti fel hasz ná ló azo no sí tó val
és alap jel szó val te le pü lé sen ként (fõ vá ro si ke rü le ten ként),
va la mint a fõ vá ros egé szé re ki ter je dõ ille té kességgel a fõ -
vá ros ban csak a jegy zõ, ille tõ leg az ál ta la erre ki je lölt,
a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá val köz szol gá la ti jog vi szony -
ban álló ügy in té zõ (a továb biak ban: rend szer ad mi niszt rá -
tor) ren del kez het.

(4) A jegy zõ, il let ve a rend szer ad mi niszt rá tor kö te les
az (1) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lói azo no sí tót és alap jel -
szót az il le ték te len hoz zá fé rés tõl meg vé de ni, és a Hi va tal -
nak ha la dék ta la nul be je len te ni, ha azok bár me lyi ke el -
veszik, jo go su lat lan sze mély szá má ra vált hoz zá fér he tõ vé, 
vagy ha azok hasz ná la tá val kap cso la to san rend el le nes sé -
get, vissza élés re uta ló kö rül mé nye ket ész lel.

(5) Az adat bá zis-al kal ma zás te le pü lé sen ként több fel -
hasz ná lói vég pon ton is mû köd tet he tõ. Eh hez a jegy zõ, il -
let ve a rend szer ad mi niszt rá tor az (1) be kez dés sze rin ti fel -
hasz ná lói azo no sí tó és alap jel szó al kal ma zá sá val a kép vi -
se lõ-tes tü let hi va ta lá nak szo ci á lis igaz ga tá si fel ada to kat
el lá tó ügy in té zõi ré szé re – ügy in té zõn ként el kü lö ní tet ten – 
to váb bi fel hasz ná lói azo no sí tó kat és jel sza va kat ké pez.

(6) Az e ren de let ben a jegy zõ szá má ra meg ha tá ro zott,
az adat bá zis-al kal ma zás hasz ná la tá val kap cso la tos te vé -
keny sé ge ket – a rend szer ad mi niszt rá tor ki je lö lé sé vel
össze füg gõ fel ada tok ki vé te lé vel – az (5) be kez dés sze rin ti 
ügy in té zõ is el lát hat ja.

3.  §

(1) A jegy zõ ál tal szol gál ta tott ada tok Adat bá zis ban
 való rög zí té sét – a te le pü lés hez ren delt fel hasz ná lói azo -
no sí tó al kal ma zá sá val – az Szt. 32/A.  § (1) be kez dé se sze -
rint ille té kes jegy zõ vég zi.
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(2) A jegy zõ, il let ve a rend szer ad mi niszt rá tor gon dos -
ko dik az Szt. 18.  §-a alap ján ve ze tett nyil ván tar tás ban fog -
lalt, va la mint az an nak alap ján az Flt. 57/B.  § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lal tak sze rint az Adat bá zis ban rög zí tett
ada tok egye zõ sé gé rõl.

4.  §

(1) A jegy zõ az ak tív ko rú ak el lá tá sá nak meg ál la pí tá sa
iránt be nyúj tott ké re lem ese té ben elekt ro ni kus adat egyez -
te tés ke re té ben el len õr zi, hogy a ké rel met be nyúj tó sze -
mély más jegy zõ adat szol gál ta tá sa alap ján az Adat bá zis -
ban sze re pel-e. Az el lá tás meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en el -
vég zett adat egyez te tés so rán ke re sõ fel té tel ként csak a ké -
rel met be nyúj tó sze mély ter mé sze tes sze mély azo no sí tó
ada ta és Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele hasz nál ha tó 
fel.

(2) Ha a jegy zõ az (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes adat -
egyez te tés so rán azt ál la pít ja meg, hogy a ké rel met be nyúj -
tó sze mély te kin te té ben más jegy zõ nél már fo lyik el já rás,
vagy a ké rel met be nyúj tó sze mély el lá tás ra  való jo go sult -
sá gát meg ál la pí tot ták, az ada tok to váb bi egyez te té se cél já -
ból meg ke re si az el já rást le foly ta tó, il let ve az el lá tást meg -
ál la pí tó jegy zõt.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti meg ke re sés el vég zé sé hez
szük sé ges, a fo lya mat ban lévõ el já rást le foly ta tó, il let ve az 
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult sá got meg ál la pí tó ha -
tó ság meg ne ve zé sé re vo nat ko zó adat hoz tör té nõ hoz zá fé -
rést a Hi va tal – a jegy zõ ille té kességétõl füg get le nül – va -
la mennyi elõ ze tes adat egyez te tést kez de mé nye zõ jegy zõ
szá má ra biz to sít ja.

A munkaügyi szervnek az Adatbázis mûködtetésével
kapcsolatos feladatai és jogosítványai

5.  §

(1) Az Adat bá zis mun ka ügyi szerv ré szé rõl tör té nõ
hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói azo no sí tót és jel szót
a Hi va tal ügy in té zõn ként ké pe zi a mun ka ügyi szerv nél
köz szol gá la ti jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott, a Hi -
va tal köz pon ti elekt ro ni kus cím tá rá ban sze rep lõ ügy in té -
zõk szá má ra.

(2) A mun ka ügyi szerv az ál ta la szol gál ta tott ada to kat
az Flt. 57/A.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ve -
ze tett nyil ván tar tá sá ban (a továb biak ban: mun ka ügyi nyil -
ván tar tás) tör té nõ rög zí tés sel egy ide jû leg te szi az Adat bá -
zis szá má ra is hoz zá fér he tõ vé.

(3) Az (1) be kez dés sze rint az Adat bá zis hasz ná la tá ra
és mû köd te té sé re jo go sult ügy in té zõ kö te les a fel hasz ná lói 
azo no sí tó ját és jel sza vát az il le ték te len hoz zá fé rés tõl meg -
vé de ni, és a Hi va tal nak ha la dék ta la nul be je len te ni, ha
a fel hasz ná lói azo no sí tó ja vagy jel sza va elv eszik, jo go su -

lat lan sze mély szá má ra vált hoz zá fér he tõ vé, vagy ha an -
nak hasz ná la tá val kap cso la to san rend el le nes sé get, vissza -
élés re uta ló kö rül mé nye ket ész lel.

6.  §

(1) A jegy zõ ál tal szol gál ta tott ada tok rög zí té sé rõl az
adat bá zis-al kal ma zá son ke resz tül az a mun ka ügyi szerv
kap elekt ro ni kus ér te sí tést, amely nek ille té kességi te rü le -
té hez – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
a 2.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti, a jegy zõ ál tal hasz nált
fel hasz ná lói azo no sí tó hoz tar to zó te le pü lés tar to zik.

(2) Ha a jegy zõ olyan sze mély re te kin tet tel vé gez elõ -
ze tes adat egyez te tést [4.  § (1) bek.], aki a mun ka ügyi nyil -
ván tar tás ban sze re pel, a mun ka ügyi szerv gon dos ko dik az
érin tett sze mély ré szé re fo lyó sí tott ál lás ke re sé si tá mo ga tá -
sok ra, a mun ka vi szony ban töl tött nap ja i ra, ille tõ leg a mun -
ka ügyi szerv vel  való elõ ze tes együtt mû kö dé sé re vo nat ko -
zó an kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ki adott
iga zo lás ban fog lalt ada tok Adat bá zis ban  való rög zí té sé rõl.

Az OMMF adatszolgáltatása

7.  §

(1) Az OMMF a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény 8.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ada to kat ha von kén ti rend sze res ség gel, min den
hó nap 5. nap já ig szol gál tat ja a Hi va tal nak. Az adat szol gál -
ta tás tech ni kai fel té te le i rõl a Hi va tal fõ igaz ga tó ja és az
OMMF el nö ke kü lön meg ál la po dás ban ren del ke zik.

(2) Az OMMF ál tal meg kül dött, az Adat bá zis ban jegy -
zõi adat szol gál ta tás alap ján ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go -
sult ként sze rep lõ sze mély re vo nat ko zó mun ka ügyi el len -
õr zé si ada tok Adat bá zis ba rög zí té sé rõl a Hi va tal az ada tok 
egyez te té sét köve tõen ha la dék ta la nul gon dos ko dik.

Üzemzavar

8.  §

(1) Amennyi ben a jegy zõ kap cso la ta az Adat bá zis sal
egy mást kö ve tõ két mun ka na pon nem áll ren del ke zés re,
a jegy zõ az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét pos tai úton
tel je sí ti. Az Adat bá zis sal  való kap cso lat hely re ál lá sát
köve tõen az ada to kat két mun ka na pon be lül rög zí te ni kell
az Adat bá zis ban.

(2) Amennyi ben a mun ka ügyi szerv kap cso la ta az
Adat bá zis sal egy mást kö ve tõ két mun ka na pon nem áll
ren del ke zés re, a mun ka ügyi szerv az adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gét pos tai úton tel je sí ti. Az Adat bá zis sal  való
kap cso lat hely re ál lá sát köve tõen az ada to kat két munka -
napon be lül rög zí te ni kell az Adat bá zis ban.
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Záró rendelkezések

9.  §

(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 Hi va tal a 2.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti fel hasz -
ná lói azo no sí tót és alap jel szót e ren de let hatályba lépését
kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül el jut tat ja a jegy zõ nek. Ez zel
egy ide jû leg a Hi va tal gon dos ko dik ar ról, hogy a mun ka -
ügyi szerv ál tal tör té nõ adat szol gál ta tás hoz szük sé ges fel -
hasz ná lói azo no sí tók és jel sza vak a mun ka ügyi szerv
5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy in té zõi ren del ke -
zé sé re áll ja nak.

(3) Az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sul tak te kin te té ben
a fel hasz ná lói azo no sí tó és alap jel szó Hi va tal ál ta li köz lé -
sét meg elõ zõ en a mun ka ügyi szerv nek pos tai úton meg -
kül dött ada to kat a jegy zõ nek – a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott el té rés sel – az Adat bá zis ban utó lag, az adott sze -
mély re vo nat ko zó an meg adott ada tok ban be kö vet ke zõ
vál to zás elsõ elekt ro ni kus rög zí té sé vel egy ide jû leg, adat -
vál to zás hi á nyá ban pe dig leg ké sõbb 2009. szep tem ber
30-áig rög zí te ni kell.

(4) Az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé -
sei sze rint 2008. de cem ber 31-én rend sze res szo ci á lis se -
gély re jo go sult azon sze mély re vo nat ko zó an,

a) aki nek a rend sze res szo ci á lis se gély re  való jo go sult -
sá ga a fel hasz ná lói azo no sí tó és alap jel szó Hi va tal ál ta li
köz lé sét meg elõ zõ en az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go -
sult ság meg ál la pí tá sa nél kül meg szûnt, vagy

b) aki nek a fel hasz ná lói azo no sí tó és alap jel szó Hi va tal 
ál ta li köz lé sét meg elõ zõ en meg ál la pí tott ak tív ko rú ak el lá -
tá sá ra  való jo go sult sá ga a fel hasz ná lói azo no sí tó és alap -
jel szó Hi va tal ál ta li köz lé sét meg elõ zõ en meg szûnt
az Adat bá zis ba ada tot utó lag nem kell rög zí te ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
74/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl  szóló 

93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: szám vi te li tör vény) 178.  §-a (1) be kez dé -
sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -

mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek 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 könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba vé -
te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„c)  a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk szak mai to vább -

kép zé sé nek szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra je lent ke zõ és
a to vább kép zés re jo go sult akk re di tá ci ó val ren del ke zõ
szer ve ze tek re.”

2.  §

Az R. 3.  §-a (11) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Mér leg ké pes köny ve lõ – a nyil ván tar tás ba vé tel szem -
pont já ból, kü lön ké re lem és egye di el bí rá lás alap ján – az,
aki nek kül föl dön szak irá nyú fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
szer zett ok le ve lét az el já ró ha tó ság az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott sza kok va la me lyi kén ki ál lí -
tott, köz gaz dász vég zett sé get ta nú sí tó do ku men tum ként
az el is me rés re vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján 1995. má -
jus 1-je után el is mer te, és aki ren del ke zik a ma gyar or szá gi
te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, a mér leg ké pes
köny ve lõi ké pe sí tés re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott is me re tek kel és nyelv tu dás sal, to váb bá ren -
del ke zik Ma gyar or szá gon szer zett há rom éves szám vi te li,
pénz ügyi, el len õr zé si gyakorlattal.”

3.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A nyil ván tar tás ba fel kell ven ni min den olyan

ter mé sze tes sze mélyt ké rel me ese tén, aki meg fe lel a szám -
vi te li tör vény 151.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti fel té te -
lek nek.

(2) A nyil ván tar tás ba fel vé te lét kérõ ter mé sze tes sze -
mély nek (a továb biak ban: je lent ke zõ) az e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pot kell
a pénz ügy mi nisz ter hez, a 10/C.  §-ban meg ha tá ro zot tak
sze rint be nyúj ta ni. Az adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) a szak ké pe sí tést, a ké pe sí tést iga zo ló ok le vél, bi zo -
nyít vány má so la tát,

b) ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, il let ve ab ban az
eset ben, ha a je lent ke zõ az adat lap be nyúj tá sát megelõ -
zõen ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt más, a pénz ügy mi -
nisz ter ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ba vé tel hez már be nyúj -
tott, és az az új ké re lem be nyúj tá sa kor még ér vé nyes, ele -
gen dõ a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány má so la tát mel lé -
kel ni,
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c) 1 db 6 hó nap nál nem ré geb bi 2,5×3,2 cm-es (elekt ro -
ni kus be nyúj tás ese tén 1 db mi ni mum 320×240, ma xi mum 
752×582 pi xel mé re tû, 24 bit szín mély sé gû, „jpg” for má -
tu mú) iga zol vány ké pet,

d) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mot.

(3) A je lent ke zõ a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tó sá -
gi er köl csi bi zo nyít vány ada ta i nak pénz ügy mi nisz ter ál ta li 
be szer zé sét is kér he ti – a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról 
 szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott díj meg fi ze té se
mel lett – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott tar tal mú adat la pon.

(4) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti díj be fi ze té sé nek
azo no sí tá sá hoz a je lent ke zõ nek az e ren de let 1. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon nyi lat -
koz nia kell ar ról, hogy a be fi ze tést a je lent ke zõ vagy a je -
lent ke zõ he lyett és ne vé ben har ma dik sze mély tel je sí tet te.
A nyi lat ko zat tar tal maz za a be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj össze gét, va la mint a be fi ze tést iga zo ló do ku men -
tum (át uta lá si, il let ve kész pénz-át uta lá si meg bí zás)
számát.

(5) A pénz ügy mi nisz ter jo go sult a je lent ke zõ ada ta it
– a nyil ván tar tás ba vé tel elõtt – el len õriz ni, a je lent ke zõ
pe dig kü lön ké rés re kö te les az ada tok hi te les sé gét az azt
alá tá masz tó ere de ti do ku men tu mok kal a fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott idõ pon tig iga zol ni.

(6) Amennyi ben a nyil ván tar tás ból  való tör lés re okot
adó kö rül mény me rült fel, a nyil ván tar tás ba vett, könyv vi -
te li szol gál ta tás vég zé sé re jo go sult ter mé sze tes sze mély
(a továb biak ban: nyil ván tar tás ba vett sze mély) vagy an nak 
tör vényes kép vi se lõ je kö te les azt – a tör lést ki vál tó ok be -
kö vet kez tét kö ve tõ – 30 na pon be lül be je len te ni a pénz -
ügy mi nisz ter nek. A nyil ván tar tás ból  való tör lés irán ti ké -
rel met az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
tar tal mú adat la pon kell be nyúj ta ni a 10/C.  §-ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint. A ké re lem hez csa tol ni kell a 8.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti iga zol ványt, va la mint a (2) be kez dés
d) pont já ban elõ írt do ku men tu mot is.

(7) A szám vi te li tör vény 151.  §-ának (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ese tek ben a nyil ván tar tás ból  való tör lés rõl,
a tör lé si el já rás meg in dí tá sá ról – a tör lés re okot adó kö rül -
mény meg is me ré sét köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter ha la -
dék ta la nul in téz ke dik.

(8) A szám vi te li tör vény 151.  §-ának (6) be kez dé se sze -
rint a nyil ván tar tás ból tö rölt és a nyil ván tar tás ba vé te lét is -
mé tel ten kérõ ter mé sze tes sze mély nek az is mé telt nyil ván -
tar tás ba vé te li ké re lem be nyúj tá sa kor a (2) be kez dés
a) pont já ban meg je lölt – a ko ráb bi nyil ván tar tás ba vé tel -
kor már be nyúj tott – do ku men tu mot nem kell mel lé kel nie.

(9) A nyil ván tar tás ba vett sze mély a nyil ván tar tás ban
sze rep lõ ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást – amennyi ben
az adat vál to zás nem érin ti a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti iga -
zol vá nyon sze rep lõ ada to kat – az adat vál to zást kö ve tõ
30 na pon be lül kö te les be je len te ni az e ren de let 1. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon a pénz -
ügy mi nisz ter nek a 10/C.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az adat lap hoz mel lé kel ni kell az iga zol vány má so la tát, az
adat vál to zást iga zo ló, va la mint a (2) be kez dés d) pont já -
ban elõ írt do ku men tu mot is.

(10) Amennyi ben az adat vál to zás érin ti a 8.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti iga zol vá nyon sze rep lõ ada to kat is, ak kor
– a (9) be kez dés ben fog lalt be je len té si kö te le zett sé gen túl -
me nõ en – az adat lap hoz csa tol ni kell az iga zol ványt, az
adat vál to zást iga zo ló, va la mint a (2) be kez dés c) és
d) pont já ban elõ írt do ku men tu mot is.

(11) Ha a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti iga zol vány el ve -
szett, el lop ták, meg sem mi sült, il let ve meg ron gá ló dott,
a nyil ván tar tás ba vett sze mély nek be je len té si kö te le zett sé -
ge áll fenn, ame lyet az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon a 10/C.  §-ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint meg küld ve kell tel je sí te nie. Az adat lap hoz 
mel lé kel ni kell a (2) be kez dés c) és d) pont já ban elõ írt do -
ku men tu mot, il let ve meg ron gá ló dás ese tén az igazol -
ványt is.”

4.  §

Az R. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz ügy mi nisz ter szak ér tõk bõl bi zott sá got
(a továb biak ban: bi zott ság) hoz lét re, amely nek fel ada ta]

„c)  a nyil ván tar tás ba vett sze mé lyek szak mai to vább -
kép zé sé nek szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra je lent ke zõ
szer ve ze tek 10/A.  §-ban meg ha tá ro zott akk re di tá ci ós (mi -
nõ sí té si) el já rá sá ban  való rész vé tel, ja vas lat té tel azok el fo -
ga dá sá ra.”

5.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A szám vi te li tör vény 152.  §-ának (1) be kez -

dé se sze rin ti szak mai to vább kép zé si kö te le zett ség a nyil -
ván tar tás ba vett sze mélyt a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ
– áp ri lis 1. és de cem ber 31. kö zöt ti – to vább kép zé si év tõl
kez dõ dõ en ter he li.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség tel je sít he tõ 
az adott to vább kép zé si év ben a szak mai to vább kép zés ben
köz re mû kö dõ ok ta tók fel ké szí té sén  való rész vé tel iga zo lá -
sá val is.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zõ évi szak mai to -
vább kép zés nek a szak mai szer ve ze tek és az Or szá gos
Szám vi te li Bi zott ság be vo ná sá val meg ha tá ro zott té ma kö -
re it, idõ tar ta mát, va la mint a nyil ván tar tás ba vett sze mé -
lyek szak mai to vább kép zé sé nek szer ve zé sé re és le bo nyo -
lí tá sá ra je lent ke zõ szer ve ze tek akk re di tá ci ós (mi nõ sí té si)
el já rá sá val kap cso la tos tá jé koz ta tót a pénz ügy mi nisz ter
éven te, a to vább kép zé si évet meg elõ zõ év ok tó ber 31-éig
köz le mény ben te szi köz zé a Hi va ta los Ér te sí tõ ben, a Pénz -
ügyi Köz löny ben, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um hon -
lap ján.

14078 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/46. szám



(4) A 10/A.  §-ban meg ha tá ro zott akk re di tá ci ós fel té te -
lek nek meg fe le lõ, és en nek alap ján a szak mai to vább kép -
zés ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek (a továb biak ban: akk re -
di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve ze tek) jo go sul tak a nyil ván -
tar tás ba vett sze mé lyek to vább kép zé sé nek szer ve zé sé re és 
le bo nyo lí tá sá ra. Az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve ze -
tek név so rát a pénz ügy mi nisz ter a Hi va ta los Ér te sí tõ ben,
a Pénz ügyi Köz löny ben, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um
hon lap ján, köz le mény ben az akk re di tá ci ós el já rást kö ve tõ
év ja nu ár 31-éig közzéteszi.

(5) Az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve ze tek ál tal
szer ve zett szak mai to vább kép zést, a to vább kép zés mi nõ sí -
té si fel té te lek nek meg fe le lõ le bo nyo lí tá sát a pénz ügy mi -
nisz ter el len õr zi. Az el len õr zés an nak vizs gá la tá ra irá nyul, 
hogy az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet fo lya ma to -
san tel je sí ti-e az e ren de let sze rin ti akk re di tá ci ós kö ve tel -
mé nye ket.”

6.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 10/A–10/C.  §-ok kal:
„10/A.  § (1) Az akk re di tá ci ós el já rás a szak mai to vább -

kép zés szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra je lent ke zõ szer ve -
zet (a továb biak ban: szer ve zet) ké rel mé re in dul. A ké rel -
met az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
tar tal mú adat la pon, a (7) be kez dés ben fel so rolt mel lék le -
tek kel együtt kell leg ké sõbb a to vább kép zé si évet meg elõ -
zõ év no vem ber 30-áig a pénz ügy mi nisz ter nek be nyúj ta ni.

(2) Az akk re di tá ci ós el já rás arra irá nyul, hogy a szer ve -
zet meg fe lel-e az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

(3) A pénz ügy mi nisz ter az akk re di tá ció irán ti ké rel mek
el bí rá lá sa so rán el len õr zi, hogy a be nyúj tott do ku men tu -
mok meg fe lel nek-e az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek, és szük ség ese tén hi ány pót lás ra hív ja fel
a szer ve ze tet. A szer ve zet nek a hi ány pót lás ra a hi ány pót -
lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pig van
le he tõ sé ge.

(4) Akk re di tá ci ót az a szer ve zet kap hat, amely
a) a ké re lem be nyúj tá sa kor leg alább há rom éve sze re -

pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény (a továb -
biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban,

b) ele get tett az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott be szá mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé nek,

c) ren del ke zik leg alább 3 éves, pénz ügyi, szám vi te li te -
rü le ten szer zett ok ta tás szer ve zé si vagy to vább kép zé si
gya kor lat tal,

d) ren del ke zik a ter ve zett szá mú to vább kép zés hez
szük sé ges, szak ma i lag fel ké szült, leg alább 3 éves – az
adott to vább kép zé si évet meg elõ zõ öt év ben meg szer zett – 
pénz ügyi, szám vi te li vagy adó zá si ok ta tói gya kor lat tal és
az ok ta tott té má nak meg fe le lõ szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõ ok ta tói ka pa ci tás sal,

e) ren del ke zik a to vább kép zés le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges tár gyi, tech ni kai fel té te lek kel, ide ért ve az ok ta tás sal
kap cso la tos nyil ván tar tá si rend szert is,

f) az (1) be kez dés ben elõ ír tak sze rint az akk re di tá ció
irán ti ké rel met és an nak mel lék le te it be nyúj tot ta,

g) az akk re di tá ci ós el já rás meg kez dé se elõtt, a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint az igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí jat meg fi zet te,

h) meg fe lel az e ren de let ben meg ha tá ro zott to váb bi
– az a)–g) pon tok ban nem sze rep lõ – fel té te lek nek.

(5) Nem ad ha tó akk re di tá ció, ha a szer ve zet – a ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 178.  §-ának 32. pont ja sze rint nem 
mi nõ sül köz tar to zás men tes adó zó nak.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ki zá ró fel té tel fenn ál lá sá -
nak hi á nyát a szer ve zet

a) 30 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott köz ok irat tal iga -
zol ja, vagy

b) sze re pel a köz tar to zás men tes adó zói adat bá zis ban.
(7) A szer ve zet nek az e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben 

meg ha tá ro zott tar tal mú akk re di tá ció irán ti ké rel mé hez
mel lé kel ni kell:

a) az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány má so la -
tát, va la mint az idõ kö zi mó do sí tá sok má so la ta it,

b) az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és 
a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött leg utol só be szá mo -
ló má so la tát,

c) az ok ta tók név sze rin ti fel so ro lá sát, az ok ta tók szak -
irá nyú fel sõ fo kú vég zett sé gét iga zo ló ok le vél má so la tát,
és rész le tes szak mai ön élet raj zát, kü lö nös te kin tet tel
a szak nak meg fe le lõ szak mai és ok ta tá si gya kor lat ra, va la -
mint az ok ta tók nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a ké -
re lem ben meg ha tá ro zott ada ta ik nak – az akk re di tá ci ós fel -
té te lek fenn ál lá sá nak el len õr zé se ér de ké ben – a szer ve zet
és a pénz ügy mi nisz ter ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez hoz zá já -
rul nak, to váb bá, hogy a szer ve zet nél ok ta tást vállalnak.

(8) Az a szer ve zet, amely ko ráb bi – a 2009. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ en ha tá lyos elõ írások sze rin ti – nyer tes pá lyá za ta 
alap ján már szer ve zett – e ren de let sze rin ti – kö te le zõ to -
vább kép zést, az akk re di tá ció irán ti ké rel mé hez csak azon
ok ta tók nak a rész le tes szak mai ön élet raj zát és is ko lai vég -
zett sé gé rõl  szóló do ku men tu mát kö te les csa tol ni, akik
a ko ráb bi nyer tes pá lyá za tok ban nem sze re pel tek.

(9) Az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve ze te ket a pénz -
ügy mi nisz ter a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk to vább -
kép zé sé ben köz re mû kö dõ szer ve zet ként nyil ván tar tás ba
ve szi. A nyil ván tar tás tar tal maz za a szer ve zet ál tal az akk -
re di tá ció irán ti ké rel mé ben meg adott ada ta it.

(10) Az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet a nyil ván -
tar tás ban sze rep lõ ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá so kat
60 na pon be lül kö te les be je len ti az e ren de let 4. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon.

(11) A pénz ügy mi nisz ter a szak mai to vább kép zés e ren -
de let ben elõ ír tak sze rin ti meg valósítását fo lya ma to san el -
len õr zi. Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást
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nyer, hogy az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet, il let ve 
a to vább kép zés az e ren de let ben elõ írt fel té te lek nek nem
fe lel meg, a pénz ügy mi nisz ter a to vább kép zés szer ve zé sé -
re  való jo go sult sá got vissza von ja.

(12) Az akk re di tá ció vissza vo ná sá ra ke rül sor, ha az
e ren de let ben elõ írt akk re di tá ci ós kö ve tel mé nyek nem tel -
je sül nek, to váb bá ha az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer -
ve zet

a) a vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel foly tat ja
te vé keny sé gét,

b) a to vább kép zést nem az e ren de let ben elõ írt meg fe -
le lõ szín vo na lon foly tat ja,

c) a ké re lem ben meg té vesz tõ vagy  valótlan ada to kat
kö zöl,

d) maga ké rel me zi,
e) meg szû nik,
f) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá -

ból tö röl ték,
g) nem az e ren de let ben elõ írt to váb bi fel té te lek sze rint

jár el.
(13) Az akk re di tá ció a vissza vo ná sig ér vé nyes. Az akk -

re di tá ció nem ad ha tó újra a jo go sult ság vissza vo ná sá tól
szá mí tott 2 éven be lül. A jo go sult ság vissza vo ná sá nak té -
nyét a pénz ügy mi nisz ter a Hi va ta los Ér te sí tõ ben, a Pénz -
ügyi Köz löny ben, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um hon -
lap ján köz zé te szi.

(14) Az akk re di tá ci ós el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni a szám vi te li tör vény ben és az
e ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével.

10/B.  § Az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet a szak -
mai to vább kép zés szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá sá val
össze füg gés ben kö te les:

a) a to vább kép zé se ket a szak mai szer ve ze tek és az Or -
szá gos Szám vi te li Bi zott ság be vo ná sá val meg ha tá ro zott
– a Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján köz zé té tel re ke rü lõ
rész le tes – te ma ti ka sze rint, 16 órás idõ tar tam ban, leg fel -
jebb 40 fõs cso por tok ban szer vez ni,

b) a to vább kép zés meg kez dé se kor va la mennyi részt ve -
võ nek té rí tés men te sen biz to sí ta ni a to vább kép zés hez
a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott te ma ti ka rész le tes ki fej té -
sét tar tal ma zó írá sos tan anya got, amely bõl 5 pél dányt
a kép zést meg elõ zõ en a pénz ügy mi nisz ter ré szé re meg -
küld,

c) gon dos kod ni sa ját ok ta tó i nak a fel ké szí té sé rõl olyan
rész le te zett ség gel és idõ tar tam ban, ahogy azt a szak mai to -
vább kép zé sen szük sé ges elõ ad ni,

d) leg alább 10 nap pal a fel ké szí tés idõ pont ját meg elõ -
zõ en be je len te ni az adat szol gál ta tás hoz kö te le zõ en hasz -
ná la tos, az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott tar tal mú adat la pon a szak mai to vább kép zés ben köz re -
mû kö dõ fel ké szí tõ ok ta tók ne vét, az ok ta tók fel ké szí té sé -
nek he lyét, idõ pont ját, va la mint biz to sí ta ni a fel ké szí tés el -
len õriz he tõ sé gét,

e) iga zo lást ki ad ni a szak mai to vább kép zés ben köz re -
mû kö dés re fel ké szí tett ok ta tók ré szé re, il let ve név jegy zé -
kü ket meg kül de ni a pénz ügy mi nisz ter nek,

f) a sa ját neve alatt szer vez ni és le bo nyo lí ta ni a to vább -
kép zé se ket,

g) leg alább 10 nap pal a to vább kép zés idõ pont ját meg -
elõ zõ en be je len te ni az adat szol gál ta tás hoz kö te le zõ en
hasz ná la tos, az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott tar tal mú adat la pon a ter ve zett to vább kép zé sek he -
lyét, idõ pont ját, és biz to sí ta ni a to vább kép zés el len õriz he -
tõ sé gét,

h) a to vább kép zé se ken a rész vé tel iga zo lá sá ra je len lé ti
ívet ve zet ni az e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott for má ban és tar ta lom mal,

i) a to vább kép zé sen  való rész vé tel rõl, a to vább kép zés
idõ pont já ról, idõ tar ta má ról iga zo lást ki ad ni a szak mai to -
vább kép zé sen részt ve võk ré szé re az e ren de let 7. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal,

j) össze sí tett jegy zé ket ké szí te ni a to vább kép zé sen
részt ve võk ada ta i ról (re giszt rá lá si szám, név, szü le té si
név, szü le té si hely, idõ, any ja szü le té si neve, cím) – a szak -
mai to vább kép zé sen  való rész vé te li kö te le zett ség tel je sí té -
sé nek iga zo lá sa cél já ból – az adat szol gál ta tás hoz kö te le -
zõ en hasz ná la tos, az e ren de let 8. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon, amit a pénz ügy mi nisz -
ter ré szé re a to vább kép zé si évet kö ve tõ ja nu ár 31-ig
megküld,

k) el ké szí te ni a to vább kép zés hall ga tó i nak vé le mé nyén 
ala pu ló össze fog la ló ér té ke lést az adat szol gál ta tás hoz kö -
te le zõ en hasz ná la tos, az e ren de let 9. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pon, ame lyet a pénz ügy mi -
nisz ter ré szé re a to vább kép zé si évet kö ve tõ ja nu ár 31-ig
meg küld,

l) ele get ten ni a fel nõtt kép zés foly ta tá sá ra vo nat ko zó
jog sza bá lyi kö te le zett sé gek nek.

10/C.  § (1) Az e ren de let 1., 4–5., va la mint 8–9. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú, kö te le zõ en hasz ná -
la tos adat la pok le tölt he tõk a Pénz ügy mi nisz té ri um hon -
lap já ról (www.pm.gov.hu), va la mint a Kor mány za ti Por -
tál ról (www.ma gya ror szag.hu).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat la po kat
elekt ro ni kus úton a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó
rend sze ren ke resz tül le het be nyúj ta ni a pénz ügy mi nisz ter
ré szé re. A ké re lem elekt ro ni kus úton ak kor nyújt ha tó be,
ha ah hoz csa to lan dó mel lék let elekt ro ni kus má so la tát – ha
jog sza bály úgy ren del ke zik, a mel lék le tet, mint elekt ro ni -
kus ok ira tot vagy a mel lék let hi te les elekt ro ni kus má so la -
tát – csa tol ják.

(3) Az e ren de let 1. és 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott tar tal mú adat lap (ké re lem) nem elekt ro ni kus úton
tör té nõ be nyúj tá sa ese tén az (1) be kez dés ben fog lal tak
sze rint le töl tött adat la pot és mel lék le te it a pénz ügy mi nisz -
ter – a Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján meg je le nõ – kü lön
köz le mé nyé ben meg je lölt cím re kell be kül de ni.

(4) Az e ren de let 5., va la mint 8–9. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott tar tal mú adat la po kat nem elekt ro ni kus úton 
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tör té nõ be nyúj tás ese tén az akk re di tált szer ve zet nek
a pénz ügy mi nisz ter – a Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján
meg je le nõ – kü lön köz le mé nyé ben meg je lölt cím re CD
vagy DVD adat hor do zón kell be nyúj ta nia a pénz ügy mi -
nisz ter ré szé re.”

7.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. ki egé szül az e ren de let 3–8. szá mú mel lék le tei
sze rin ti 4–9. szá mú mel lék le tek kel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

8.  §

E ren de let 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

Módosító rendelkezések

9.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3.  §-ának (8) be kez dé sé ben a ,,vizs gát tett vagy 2006. de -
cem ber 31-ig vizs gát tesz” szö veg rész he lyé be a ,,2006.
de cem ber 31-ig vizs gát tett” szö veg rész, az R. 3.  §-ának
(8) be kez dé sé ben a ,,dip lo mát sze rez” szö veg rész he lyé be
a ,,dip lo mát szer zett” szö veg rész, az R. 3.  § (8) és (10) be -
kez dé sé ben az „a 2. szá mú mel lék let sze rin ti” szö veg rész
he lyé be „az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti”, az R.
3.  §-ának (12) be kez dé sé ben a ,,fel vé tel ké rel mé hez (az
adat lap hoz) mel lé kel ve” szö veg rész he lyé be a ,,felvétel
iránti kérelemmel (adatlappal) egyidejûleg” szövegrész
lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a ,,re giszt rál ni” szö veg rész he -
lyé be a ,,nyil ván tar tás ba ven ni” szö veg rész, az R.
6.  §-ának (4) be kez dé sé ben a ,,re giszt rál ha tó” szö veg rész
he lyé be a ,,nyil ván tar tás ba ve he tõ” szö veg rész, az R.
9.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a ,,re giszt rá lás” szö -
veg rész helyébe a ,,nyilvántartásba vétel” szövegrész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a ,,60 nap” szö veg rész he lyé be 
a ,,45 mun ka nap” szö veg rész, az R. 8.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben a ,,30 na pon be lül” szö veg rész he lyé be a ,,22 mun -
ka na pon be lül” szö veg rész, az R. 8.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben 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” szö veg -
rész he lyé be a ,,köz igaz ga tá si ha tó sá gi eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény” szövegrész lép.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

10.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
6.  §-ának (5) és (7)–(11) be kez dé se, va la mint 7.  §-ának
(2) be kez dé se hatályát veszti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a könyv vi -
te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló
93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
329/2008. (XII. 30.) Korm. ren de let 13.  §-ának
(3) bekezdése hatályát veszti.

11.  §

E ren de let 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet 
a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet 
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére

jogosító nyilvántartásba való felvételhez 
(az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához,

cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez, 
valamint a nyilvántartásból való törléshez1

Az adat lap kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

1. Az adat lap nak tar tal maz nia kell an nak meg je lö lé sét,
hogy a ké rel me zõ a 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) alap ján a könyv vi te li
szol gál ta tá si te vé keny ség végzésére jogosító

– nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét (az iga zol vány ki -
adá sát)2

1 Az adat lap le tölt he tõ: www.pm.gov.hu, www.ma gya ror szag.hu
2 Az adat lap va la mennyi ada tát – a 3. pont ban fog lal tak ki vé tel – kö te le zõ 

meg ad ni. A 3. pont ban sze rep lõ ada tok ön kén tes adat szol gál ta tás alap ján ke -
rül nek a nyil ván tar tás ba.
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– iga zol vá nya pót lá sát (el ve szett, el lo pott, meg sem mi -
sült iga zol vány ese tén)3

– iga zol vá nya cse ré jét (meg ron gá ló dás, il let ve adat vál -
to zás ese tén, amennyi ben a vál to zás érin ti az iga zol vá nyon 
sze rep lõ ada to kat)3

– a nyil ván tar tás ban sze rep lõ egyéb ada ta i ban tör tént
vál to zás(ok) át ve ze té sét3

– nyil ván tar tás ból  való tör lé sét4

kéri.

2. A nyil ván tar tás ba vé tel hez az adat la pon kö te le zõ en
szük sé ges meg ad ni a kö vet ke zõ ada to kat:

a) név,
b) szü le té si név,
c) szü le té si hely,
d) szü le té si idõ,
e) any ja szü le té si neve,
f) lak cím vagy le ve le zési cím (irá nyí tó szám, hely ség,

utca, ház szám),
g) re giszt rá lá si szám5,
h) szak mai ké pe sí tés meg ne ve zé se (mér leg ké pes ok le -

vél, il let ve az zal egyen ér té kû ké pe sí tést iga zo ló do ku men -
tum szá ma, ki ál lí tó in téz mény neve, ki ál lí tás kel te, ok le vél 
sze rin ti szak/szak irány meg ne ve zé se, ok le ve les könyv -
vizs gá lói ok le vél szá ma, ki ál lí tó in téz mény neve, ki ál lí tás
kelte),

i) a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott ide jû szám vi -
te li, pénz ügyi, el len õr zé si szak mai gya kor lat is mer te té se
for dí tott idõ ren di sor rend ben [gya kor lat meg szer zé sé nek
he lye, mun ka kör/be osz tás, vég zett te vé keny ség(ek), gya -
kor lat idõ tar ta ma: év, hónap, nap-tól – év, hónap, nap-ig].

3. Nem kö te le zõ, a ké rel me zõ ön kén tes adat szol gál ta -
tá sa alap ján (amennyi ben azo kat az adat la pon fel tün te ti)
ke rül nek a nyil ván tar tás ba a következõ adatok:

a) te le fon szám,
b) elekt ro ni kus el ér he tõ ség,
c) egyéb szak mai ké pe sí tés meg ne ve zé se (ok le vél, bi -

zo nyít vány szá ma, ki ál lí tó in téz mény neve, ki ál lí tás kelte),
d) nyelv vizs ga (nyelv, tí pus, fo ko zat).

4. Nyi lat ko za tok:
a) ,,Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,

hogy a fen ti adat la pon sze rep lõ ada tok a  valóságnak meg -
fe lel nek, nincs tu do má som olyan kö rül mény rõl, amely
a Korm. rendelet szerinti

– nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te le met (az iga zol vány
kiadását),

– iga zol vány pót lá sát, cse ré jét
ki zár ná.”

3 A 2. pont a), b) és g) al pont ja sze rin ti ada tok meg adá sán túl me nõ en
csak azok nak az ada tok nak a meg adá sa kö te le zõ, ame lyek az iga zol vány-ki -
adá si el já rás so rán be je len tet tek hez ké pest meg vál toz tak, il let ve bõ vül tek.

4 A 2. pont a), b) és g) al pont ja sze rin ti ada tok meg adá sa kö te le zõ az ada -
tok azo no sí tá sá hoz.

5 Ak kor kö te le zõ meg ad ni, amennyi ben a ké rel me zõ a nyil ván tar tás ban
már sze re pel/sze re pelt.

b) ,,Tu do má sul ve szem, hogy a név, a szü le té si név,
a re giszt rá lá si szám, az iga zol vány szám, va la mint – vá -
lasz tás sze rint – a lak cím vagy le ve le zé si cím kü lön ren del -
ke zés nél kül, a szám vi te li tör vény 151.  §-ának (10) be kez -
dé se sze rint nyil vá no sak.”

c) ,,Hoz zá já ru lok az aláb bi – az adat la pon fel tün te tett –
sze mé lyes ada ta im Korm. ren de let sze rin ti nyil vá nos ság ra
ho za ta lá hoz6:

– lak cím
– le ve le zé si cím
– szü le té si hely, idõ
– any ja szü le té si neve
– te le fon szám
– elekt ro ni kus el ér he tõ ség
– szak ké pe sí tés ada tai
– egyéb szak ké pe sí tés
– nyelv vizs ga
– szak mai gya kor lat”
d) ,,A je len adat lap hoz ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt

nem csa to lok, an nak be szer zé sét – a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
díj meg fi ze té se mel lett – az el já ró ha tó ság tól ké rem
a Korm. ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se alap ján.”7

e) ,,Ki je len tem, hogy az el já rás ................... Ft,
azaz ....................................... Ft össze gû igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí ját meg fi zet tem/he lyet tem és ne vem ben, a köz -
tünk fenn ál ló meg ál la po dás alap ján har ma dik sze mély8

fizet te meg.
Ki je len tem to váb bá, hogy a be fi ze tést iga zo ló 

................................ szá mú át uta lá si meg bí zás/kész pénz -
át uta lá si megbízás 8 má so la tát a je len kérelemhez
csatolom.”

5. Dá tum9

6. A ké rel me zõ alá írá sa9

6 Hoz zá já ru lás ese tén a meg fe le lõ sze mé lyes adat kü lön-kü lön egy ér tel -
mû en meg je lö len dõ. A lak cím vagy le ve le zé si cím egyi ké nek meg je lö lé se
kö te le zõ.

7 Ab ban az eset ben kö te le zõ meg je löl ni, amennyi ben a ké rel me zõ nem
maga kí ván ja be nyúj ta ni a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt.

8 A meg fe le lõ szö veg rész alá hú zan dó.
9 Ak kor kö te le zõ ki töl te ni, amennyi ben a ké rel met pa pír ala pon nyújt ja

be a ké rel me zõ.
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2. számú melléklet a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

a) ol dal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Re giszt rá lá si szám:    

IGAZOLVÁNY
könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba vé te lé rõl

Sze mé lyi azo no sí tó ada tok

Név:

Szü le té si hely, idõ:

Any ja neve:

Re giszt rá lá si szak te rü let:

Iga zol vány szám:

b) ol dal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
A pénz ügy mi nisz ter a 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let

alap ján könyv vi te li szol gál ta tás vég zé se cél já ból

..............................................................
szá mon nyil ván tar tás ba vet te.

Fény kép he lye

Ezen nyil ván tar tás ba vé tel alap ján az iga zol vány 
tu laj do no sa könyv vi te li szol gál ta tá si te vé keny ség 

foly ta tá sá ra jo go sult.

Az iga zol vány ér vé nyes:
.................................................-tõl

a vissza vo ná sig

Bu da pest,  ..................................................

P. H.

........................................................
alá írás
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3. számú melléklet 
a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet 
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

ADATLAP
a szakmai továbbképzés szervezésére 

és lebonyolítására jelentkezõ szervezetek
(a továb biak ban: szervezet) akkreditáció iránti

kérelméhez, valamint az akkreditációs nyilvántartás
adataiban történt változás átvezetésének kérelméhez1

Az adat lap kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

1. Az akk re di tá ci ó hoz az adat la pon kö te le zõ en szük sé -
ges meg ad ni a kö vet ke zõ ada to kat:

a) szer ve zet neve,
b) szer ve zet hi va ta lo san rö vi dí tett neve,
c) szer ve zet szék he lye,
d) szer ve zet le ve le zé si címe,
e) szer ve zet te le fon szá ma, fax szá ma, elekt ro ni kus

címe, hon lap já nak címe,
f) szer ve zet fe le lõs ve ze tõ jé nek neve,
g) szer ve zet fe le lõs ve ze tõ jé nek el ér he tõ sé ge (te le fon -

szám, elekt ro ni kus el ér he tõ ség),
h) a szer ve zet ál tal vál lalt to vább kép zés szer ve zé se

(sza kok meg ne ve zé se, azon be lül cso por tok szá ma),
i) a szer ve zet ál tal az ok ta tás szer ve zés te rü le tén al kal -

ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sa2,
j) a szer ve zet el múlt 3 éves szak mai (ezen be lül kü lön

ki emel ve a pénz ügyi-szám vi te li ok ta tá si) te vé keny sé gé -
nek rö vid be mu ta tá sa,

k) a szer ve zet ok ta tó i nak szak mai és ok ta tói te vé keny -
sé gé nek be mu ta tá sa,

l) az ok ta tás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi, tech ni -
kai fel té te lek rész le tes be mu ta tá sa,

m) a ter ve zett to vább kép zés pa ra mé te re i nek rész le tes
be mu ta tá sa (ár, hely szín, egyéb szol gál ta tás stb.),

n) a to vább kép zés ter ve zett/meg lé võ nyil ván tar tá si
rend sze ré nek be mu ta tá sa.

2. Nyi lat ko za tok:
a) ,,Ki je len tem, hogy a szer ve zet – a ké re lem be nyúj tá -

sá nak idõ pont já ban – az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  §-ának 32. pont ja sze rint köz tar to zás -
men tes adó zó nak mi nõ sül.”

b) ,,Ki je len tem, hogy a fen ti ké re lem ben, va la mint
mel lék le te i ben sze rep lõ ada tok a  valóságnak meg fe lel -
nek.”

3. Az akk re di tá ci ós nyil ván tar tás ada ta i ban tör tént vál -
to zás át ve ze té sé nek ké rel me ese tén a kö vet ke zõ ada tok és
nyi lat ko zat meg adá sa kö te le zõ:

a) az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet neve,
b) az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet akkreditá -

ciós szá ma,
c) az akk re di tá ci ó val ren del ke zõ szer ve zet ada ta i ban

be kö vet ke zett vál to zás is mer te té se,
d) nyi lat ko zat:

„Ki je len tem, hogy a fen ti adat vál to zás az akk re di tá ció
fel té te le it nem érin ti.”

4. Dá tum3

5. Bé lyeg zõ3

6. Cég sze rû alá írás3

1 Az adat lap le tölt he tõ: www.pm.gov.hu, www.ma gya ror szag.hu
2 Mi nõ ség irá nyí tá si ta nú sít vánnyal ren del ke zõ szer ve zet ese tén an nak

má so la tát szük sé ges mel lé kel ni a ké re lem hez.
3 Ak kor kö te le zõ ki töl te ni, il let ve fel tün tet ni, amennyi ben a ké rel met pa -

pír ala pon nyújt ja be a ké rel me zõ.

4. számú melléklet 
a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet 
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

ADATLAP
könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésének

indításáról1

Az adat lap kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

1. A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk to vább kép zé sé -
nek in dí tá sá ról a to vább kép zés ben köz re mû kö dõ szer ve -
zet nek (a továb biak ban: szer ve zet) a kö vet ke zõ adatokat
kell megadnia:

a) Szer ve zet sor szá ma
b) Szer ve zet neve
c) Szer ve zet címe
d) Kép zés he lye (pon tos címe)
e) Cso port szám
f) Té ma fe le lõs neve
g) Té ma fe le lõs te le fon szá ma
h) Té ma kör meg ne ve zé se
i) Ok ta tás idõ pont ja (év, hó nap, nap)
j) Ok ta tás idõ pont ja (kez dé si idõ: óra, perc)
k) Ok ta tás idõ pont ja (be fe je zés ide je: óra, perc)
l) Elõ adó(k) neve
m) Szak te rü let meg ne ve zé se
– vál lal ko zá si
– ál lam ház tar tá si
– pénz ügyi
– egyéb szer ve ze ti (non pro fit)

2. Dá tum2

3. Bé lyeg zõ2

4. Cég sze rû alá írás2

1 Az adat lap le tölt he tõ: www.pm.gov.hu, www.ma gya ror szag.hu
2 Ak kor kö te le zõ ki töl te ni, il let ve fel tün tet ni, amennyi ben a ké rel met pa -

pír ala pon nyújt ja be a ké rel me zõ.
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5. számú melléklet a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

JELENLÉTI ÍV*

        A továbbképzésben közremûködõ szervezet sorszáma:

A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEZET NEVE CÍME:

KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM) CSOPORTSZÁM:

TÉMAKÖR
OKTATÁS IDÕPONTJA

Év, hó nap Nap Kez dé si idõ (óra, perc) Be fe je zés (óra, perc) Elõ adó neve

1.
2.
3.
4.
SZAKTERÜLET:  vál lal ko zá si  ál lam ház tar tá si  pénz ügyi  egyéb szer ve ze ti (nonprofit)

RÉSZTVEVÕK

Sor szám Re giszt rá lá si szám Hall ga tó neve Alá írás

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Sor szám Re giszt rá lá si szám Hall ga tó neve Alá írás

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Dá tum: ..................................................

...................................................................................
a to vább kép zés ben köz re mû kö dõ szer ve zet 

ve ze tõ jé nek alá írá sa

* A je len lé ti ív le tölt he tõ: www.pm.gov.hu

6. számú melléklet a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

Sor szám:
IGAZOLÁS*

......................................................... (név)
..................................... re giszt rá lá si szá mon nyil ván tar tás ba vett

könyv vi te li szol gál ta tást vég zõ ré szé re, aki

a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 152.  § (1) be kez dé se, va la mint a könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let 10. §-a alap ján a szak mai szer ve ze tek és az or szá gos
Szám vi te li Bi zott ság be vo ná sá val meg ha tá ro zott, va la mint a nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ pénz ügy mi nisz ter ál tal
ki adott te ma ti ka sze rint meg tar tott 16 órás to vább kép zé sen részt vett a

..........................................................................................................................................................................................
szer ve zé sé ben.

A to vább kép zés he lye: ..................................................................
        idõ pont ja: ...........................................................

Kelt: ..................................., ......................................

P. H.

............................................................
a to vább kép zés ben köz re mû kö dõ 

szer ve zet ve ze tõ jé nek alá írá sa

* Az iga zo lás le tölt he tõ: www.pm.gov.hu
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7. számú melléklet 
a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[8. számú melléklet 
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

ADATLAP
könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelezõ

továbbképzésének teljesítésérõl1

Az adat lap kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

1. A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk kö te le zõ to vább -
kép zé sé nek tel je sí té sé rõl a to vább kép zés ben köz re mû kö -
dõ szer ve zet nek (a továb biak ban: szer ve zet) a kö vet ke zõ
ada to kat kell megadnia a pénzügyminiszternek:

a) Szer ve zet sor szá ma
b) Szer ve zet neve
c) Szer ve zet címe
d) Té ma fe le lõs neve
e) Té ma fe le lõs te le fon szá ma
f) Részt ve võk ada tai
– sor szám
– re giszt rá lá si szám
– név
– szü le té si név
– szü le té si hely, idõ
– any ja szü le té si neve
– nyil ván tar tás ban sze rep lõ címe (irá nyí tó szám, hely -

ség, utca, ház szám)

2. Dá tum2

3. Bé lyeg zõ2

4. Cég sze rû alá írás2

1 Az adat lap le tölt he tõ: www.pm.gov.hu, www.ma gya ror szag.hu
2 Ak kor kö te le zõ ki töl te ni, il let ve fel tün tet ni, amennyi ben a ké rel met pa -

pír ala pon nyújt ja be a ké rel me zõ.

8. számú melléklet 
a 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet 
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésérõl

készített értékelõlapok összesítéséhez*

Az adat lap kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk to vább kép zé sé rõl
ké szí tett ér té ke lõ la pok össze sí té sé hez a to vább kép zés ben
köz re mû kö dõ szer ve zet nek a kö vet ke zõ adatokat kell
megadnia:

a) A to vább kép zés ben köz re mû kö dõ szer ve zet neve
b) A kép zés hely szí ne
c) A kép zés idõ pont ja
d) Cso port azo no sí tó
e) Cso port lét szám
f) To vább kép zé si szak
– vál lal ko zá si
– ál lam ház tar tá si
– pénz ügyi
– egyéb szer ve ze ti (non pro fit)
g) Ér té ke lés 1-tõl 5-ig ter je dõ ská lán
– té ma kör
– az ok ta tó elõ adói kész sé ge
– az ok ta tó szak mai fel ké szült sé ge
– az el hang zot tak gya kor la ti al kal maz ha tó sá ga
h) Tan könyv ér té ke lé se 1-tõl 5-ig ter je dõ ská lán
– tar tal ma
– ki vi te le
i) Hely szín ér té ke lé se 1-tõl 5-ig ter je dõ ská lán
– elõ adó te rem
– ok ta tá si tech ni ka
– meg kö ze lít he tõ ség
j) Szer ve zés ér té ke lé se 1-tõl 5-ig ter je dõ ská lán
– elõ ze tes szer ve zés, tá jé koz ta tás
– kép zés le bo nyo lí tá sa
k) Szö ve ges ér té ke lés, ész re vé te lek, ja vas la tok össze -

fog la lá sa

*  Az adat lap le tölt he tõ: www.pm.gov.hu, www.ma gya ror szag.hu
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A Kormány
75/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak
ellátásával összefüggõ módosításáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  § (1) be kez dés a) és 
d) pont já ban, va la mint a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, to váb bá 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 b) és g) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 15.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A (3) be kez dés a)–c) pont ja sze rint ki adott iga zo -
lás nak tar tal maz nia kell, hogy az érin tett sze mély ren del -
ke zik-e ér vé nyes ál lás ke re sé si meg ál la po dás sal.”

2.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § (1) A meg elõ zõ együtt mû kö dé sen az Flt. sze rin ti

együtt mû kö dést kell ér te ni. A meg elõ zõ együtt mû kö dést
tel je sí tõ sze mély az an nak egy éves, il let ve há rom hó na pos
idõ tar ta ma alatt köz cé lú mun ka vég zés ke re té ben [Szt.
36.  § (3) bek. b) pont] ak kor fog lal koz tat ha tó, ha az ak tív
ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság jö ve del mi és va gyo ni
fel té te le i nek meg fe lel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sát
a jegy zõ a köz cé lú mun ka fel aján lá sát meg elõ zõ en meg -
vizs gál ja és an nak ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a mun ka ügyi
köz pon tot.

(3) A 15.  § (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti, a meg elõ zõ
együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl ki adott iga zo lás nak a 15.  §
(7) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz nia kell
az együtt mû kö dés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját.”

3.  §

(1) Az R. 17.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ak tív ko rú ak el lá tá sá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló ha -
tá ro zat ban ren del kez ni kell]

„c)  a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult sze -
mély ese té ben az Szt. 35.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal
kap cso la tos kö te le zett sé gek rõl, to váb bá ar ról, hogy a jo -

go sult mi kor kö te les az ál lás ke re sé si meg ál la po dás meg -
kö té sé nek vagy fe lül vizs gá la tá nak ér de ké ben a mun ka -
ügyi köz pon tot fel ke res ni,”

(2) Az R. 17.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mély köz -
fog lal koz ta tás ban vesz részt, a fog lal koz ta tó

a) a fog lal koz ta tás meg kez dé sé vel egy ide jû leg
aa) a fog lal koz ta tott sze mély ter mé sze tes sze mély azo -

no sí tó ada ta i ról,
ab) a fog lal koz ta tás kez dõ idõ pont já ról és a ha tá ro zott

ide jû mun ka vi szony meg szû né sé nek vár ha tó idõ pont já ról,
ac) a mun ka szer zõ dés sze rin ti ke re set havi net tó össze -

gé rõl,
b) a ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony meg szû né sé vel

egy ide jû leg a meg szû nés té nyé rõl és an nak idõ pont já ról
tá jé koz tat ja a jegy zõt.”

(3) Az R. 17.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A mun ka ügyi köz pont ál lás ke re sé si meg ál la po dás
meg kö té se vagy fe lül vizs gá la ta ér de ké ben tör té nõ fel ke re -
sé sé re nyit va álló, a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra  való
jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha -
tár idõ

a) azon sze mély ese té ben – füg get le nül at tól, hogy ren -
del ke zik-e ér vé nyes ál lás ke re sé si meg ál la po dás sal – aki -
nek a jo go sult ság jog erõs meg ál la pí tá sát kö ve tõ 15 na pon
be lül a köz fog lal koz ta tás ban  való rész vé te le biz to sít ha tó,
a ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ
10. mun ka nap;

b) az a) pont ban nem sza bá lyo zott eset ben, ha a jo go -
sult

ba) ér vé nyes ál lás ke re sé si meg ál la po dás sal ren del ke -
zik, és van ál ta lá nos is ko lai vég zett sé ge vagy a 35. élet évét 
be töl töt te, úgy az ál lás ke re sé si meg ál la po dá sá ban az idõ -
sza kon kén ti meg je le nés re tû zött, a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ so ron kö vet ke zõ idõ pont,

bb) ér vé nyes ál lás ke re sé si meg ál la po dás sal nem ren -
del ke zik, vagy ha ér vé nyes ál lás ke re sé si meg ál la po dás sal
ugyan ren del ke zik, de a 35. élet évét nem töl töt te be és ál ta -
lá nos is ko lai vég zett sé ge nincs, úgy a jo go sult ság jog erõs
meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 10. mun ka nap.”

4.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) Azon sze mély nek, aki a ren del ke zés re ál lá si

tá mo ga tás ra év köz ben vá lik jo go sult tá, az Szt. 36.  §
(4) be kez dé se sze rin ti, évi ki lenc ven mun ka nap ban meg ál -
la pí tott idõ tar ta mú fog lal koz ta tás idõ ará nyos ré szét kell
biz to sí ta ni.

(2) A ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, ille -
tõ leg a fo lyó sí tá sá nak az el lá tás ra  való jo go sult sá got nem
érin tõ meg szün te té sé rõl nem kell ha tá ro za tot hoz ni.

(3) A ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult sze mély
köz cé lú fog lal koz ta tá sá hoz kap cso ló dó fog lal ko zás-
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egész ség ügyi vizs gá lat ke re té ben a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rin ti mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tot kell
le foly tat ni. A mun ka ügyi köz pont és a jegy zõ meg ál la po -
dá sa alap ján a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult
sze mély – a köz cé lú fog lal koz ta tás mun ka kö ri koc ká za ta i -
hoz kap cso ló dó – mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tá nak
le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat a jegy zõ is el lát -
hat ja. A mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá lat dí já nak fe de ze -
té re a mun ka köz ve tí tés sel igény be vett fog lal ko zás-egész -
ség ügyi vizs gá lat ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg fele lõen
al kal maz ni kell.”

5.  §

Az egyes pénz be li szo ci á lis el lá tá sok el szá mo lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Pr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Az Szt. 26/A.  § (3) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott
elõ leg össze ge az 1., a 2., a 4., és a 7. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat la pon a tárgy hó ban ki fi ze tett összeg ként fel tün -
tet he tõ.”

6.  §

A Pr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az Szt. 26/A.  § (4) be kez dé se sze rint le vont elõ leg

össze gét azon az adat la pon kell figye lembe ven ni, ame -
lyen az igé nyelt tá mo ga tás ter hé re az elõ leg le vo ná sa meg -
tör tént.

(4) Ha az Szt. 26/A.  § (6) be kez dé se alap ján ke rül sor az
elõ leg vissza fi ze té sé re, ak kor a vissza fi ze tett össze get
azon az adat la pon – a tárgy hó ban tör tént vissza fi ze tés ro -
vat ban – kell szá mí tás ba ven ni, ame lyen az igé nyelt tá mo -
ga tás ter hé re az elõ leg ki fi ze tés re ke rült.”

7.  §

Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló 291/2006. 
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: ÁFSzr.) 4.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal fog lal koz ta tás po li ti kai fel adat kör ében]
„r)  el lát ja a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott nyil ván -

tar tá sok ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada to kat.”

8.  §

(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) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 10.  § (1) be kez dé se,
b) a Pr. 4.  § (2) be kez dé sé ben a ,,Re gi o ná lis” szö veg -

rész,

c) a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Fer.)
1.  § b) pont já ban az „a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  § (6)–(7) be -
kez dé se alap ján” szö veg rész,

d) az ÁFSzr. 4.  § (1) be kez dés i) pont já nak 2. al pont ja,
e) az egyes nyug díj- és idõs ügyi tár gyú kor mány ren de -

le tek mó do sí tá sá ról  szóló 60/2009. (III. 27.) Korm. ren de -
let 4.  § (3) be kez dé se
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 17.  § (6) be kez dé sé ben az „(5) be kez dés

a)–b) pont jai sze rin ti” szö veg rész he lyé be az „(5) be kez -
dés a) pont já nak aa)–ab) al pont jai, va la mint b) pont ja sze -
rin ti” szö veg,

b) a köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let

ba) 1.  § (2) be kez dés c) pont já ban a ,,tör vény 37/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott rend sze res
szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõk” szö veg rész he lyé be a ,,tör -
vény ben fog lal tak sze rint az ak tív ko rú ak el lá tá sa ke re té -
ben ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult” szö veg,

bb) 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban a ,,rend sze res szo ci á -
lis se gély ben ré sze sül” szö veg rész he lyé be a ,,ren del ke -
zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult” szö veg,

c) a Fer. 1. szá mú mel lék le té nek 1.1.3. al pont já ban
a ,,rend sze res szo ci á lis se gély re” szö veg rész he lyé be
a ,,ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra” szö veg, az
„1000 Ft/fõ/eset” szö veg rész he lyé be az „1900 Ft/fõ/eset”
szö veg 
lép.

(4) 2009. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti 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: Kor mány ren de let)

a) 2.  § (1) be kez dés ca) al pont já ban az „a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal (a továb biak ban: MeH) és” szö veg,

b) 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „a MeH-nek és”
szö veg,

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

(5) 2009. má jus 1-jén a Kor mány ren de let
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 az „a MeH” szö veg rész
he lyé be az „az Igaz ga tó ság” szö veg,

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

(6) A Kor mány ren de let e ren de let 8.  § (4)–(5) be kez dé -
sé vel 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 köve -
tõen ese dé kes, azt meg elõ zõ en a Kor mány ren de let nek
a 2009. áp ri lis 30-án ha tá lyos sza bá lya it kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
76/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a területrendezési hatósági eljárásokról

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dés d) és
p) pont já ban, 27.  § (1) be kez dé sé nek a Ba la ton Ki emelt
Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a 
Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról
 szóló 2000. évi CXII. tör vény 60.  § (2) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott j) pont já ban, va la mint 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 174/A.  § (1) be kez dé sé ben 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 el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

Területrendezési hatósági eljárások

1.  §

(1) Te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rás ké rel mez he tõ
a) te le pü lés ren de zé si terv hi á nyá ban vagy a ter vi elem

te le pü lés ren de zé si mély sé gû le ha tá ro lá sa hi á nyá ban a ki -
emelt tér sé gi vagy me gyei te rü let ren de zé si terv öve ze ti
terv lap ja in meg ha tá ro zott öve ze ti ha tá rok és a tér sé gi szer -
ke ze ti terv ben meg ha tá ro zott mû sza ki inf ra struk tú ra-há ló -
za tok nyom vo na la i nak te le pü lés ren de zé si mély sé gû pon -
to sí tá sá ra (a továb biak ban: pon to sí tás);

b) a ki vé te les el té rés hez, ha
ba) a ki emelt tér ség vagy me gye te rü let ren de zé si ter vé -

nek ké szí té se so rán in do kolt az or szá gos je len tõ sé gû mû -
sza ki inf ra struk tú ra-há ló za tok ter ve zé si te rü let re ve tí tett
hosszá nak – az or szá gos te rü let ren de zé si terv szer ke ze ti
ter vé ben áb rá zolt nyom vo nal hoz vi szo nyí tott –
+/–10%-nál na gyobb el té ré se;

bb) a te le pü lés ren de zé si terv ké szí té se so rán in do kolt
az or szá gos és tér sé gi je len tõ sé gû mû sza ki inf ra struk tú -
ra-há ló za tok te le pü lé si köz igaz ga tá si te rü let re ve tí tett
hosszá nak – a ki emelt tér sé gi vagy me gyei te rü let ren de zé -
si terv szer ke ze ti ter vé ben áb rá zolt nyom vo nal hoz vi szo -
nyí tott – +/–5%-nál na gyobb el té ré se 
(a továb biak ban együtt: el té rés);

c) a te rü let ren de zé si terv ben nem sze rep lõ, a te rü let ren -
de zé si ter vek tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló mi nisz te ri
ren de let ben meg ha tá ro zott tér sé gi je len tõ sé gû mû sza ki
inf ra struk tú ra-há ló za tok és egye di épít mé nyek te rü le ti el -
he lye zé sé hez (a továb biak ban: be il lesz tés);

d) a te le pü lés ren de zé si terv ké szí té se so rán be épí tés re
szánt te rü let ki vé te les ki je lö lé sé re

da) a ki vá ló ter mõ he lyi adott sá gú szán tó te rü let öve ze -
té ben, a ki vá ló ter mõ he lyi adott sá gú er dõ te rü let öve ze té -

ben, a mag te rü let öve ze té ben, az öko ló gi ai fo lyo só öve ze -
té ben és az er dõ te le pí tés re al kal mas te rü let öve ze té ben;

db) a ki emelt tér ség te rü let ren de zé si ter vé re vo nat ko zó
tör vények ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek köz igaz ga tá si
ha tá rá tól szá mí tott 200 m-nél kö ze leb bi te rü le ten

(a továb biak ban együtt: be épí tés re szánt te rü let ki vé te les
ki je lö lé se).

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki az Or szá gos Te rü let -
ren de zé si Terv rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott azon
te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rás ra, amely az Or szá gos Te -
rü let ren de zé si Terv ben nem sze rep lõ, de más ren del ke zé -
se i nek meg fe le lõ, az ener gia el lá tás biz ton sá gá nak biz to sí -
tá sá hoz szük sé ges atom erõ mû nek nem mi nõ sü lõ erõ mû,
vil la mos ener gia-át vi te li há ló zat táv ve ze ték ele me, to váb -
bá nem zet kö zi és ha zai szén hid ro gén szál lí tó ve ze ték ele -
mé nek mi nõ sü lõ mû sza ki inf ra struk tú ra-há ló za tok ele mei
és egyéb épít mény te rü le ti el he lye zé sé re irá nyul.

A területi (környezeti, társadalmi, gazdasági)
hatásvizsgálat

2.  §

(1) A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat ké szí té sé nek cél ja a te rü let ren de zé si ja vas la -
tok és dön té sek vár ha tó kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá -
gi ha tá sa i nak, il let ve kö vet kez mé nye i nek fel tá rá sa.

(2) A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat csak a te rü let ren de zé si és te le pü lés ren de zé si
ter ve zõi jo go sult ság ról  szóló mi nisz te ri ren de let ben meg -
ha tá ro zott te rü let ren de zé si ter ve zé si jo go sult ság gal ren -
del ke zõ sze mély irá nyí tá sá val ké szít he tõ.

(3) Az 1.  § (1) be kez dés b), c) és d) pont já ban fog lalt te -
rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok meg ala po zá sá ra az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi,
gaz da sá gi) ha tás vizs gá la tot kell ké szí te ni.

(4) A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat so rán az 1.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti el -
té rés re, c) pont ja sze rin ti be il lesz tés re és d) pont ja sze rin ti
be épí tés re szánt te rü let ki vé te les ki je lö lé sé re vo nat ko zó
ja vas lat te rü let-, il let ve te le pü lés ren de zé si ki ha tá sa it össze 
kell vet ni a ha tá lyos te rü let ren de zé si terv vel.

(5) A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat tar tal mi kö ve tel mé nye it az 1. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(6) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló kor mány ren -
de let sze rin ti elõ ze tes vizs gá la tot le zá ró ha tá ro zat sze rint
el ké szí tett kör nye ze ti ha tás ta nul mány az 1. szá mú mel lék -
let II. b) pont já ban meg ha tá ro zott kör nye ze ti és kör nye -
zet-egész ség ügyi szem pon tú elem zés nek mi nõ sül.
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A területrendezési hatósági eljárás megindítása

3.  §

(1) A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rás me gyei vagy te le -
pü lé si ön kor mány zat, vagy a te rü let ren de zé sért fe le lõs mi -
nisz ter ké rel me alap ján in dul. Amennyi ben több te le pü lé si 
ön kor mány zat is érin tett, a ké rel met a meg ál la po dá suk
alap ján ki je lölt ön kor mány zat nyújt ja be.

(2) Ál lam pol gá ri meg ke re sés re az ille té kes ál la mi fõ -
épí tész az el já rás meg in dí tá sát ja va sol hat ja az (1) be kez -
dés ben meg je lölt szer vek nél.

(3) Te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rás meg in dí tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met „tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge dély ké -
re lem” for má ban az ille té kes ál la mi fõ épí tész hez kell be -
nyúj ta ni. Az ille té kes ál la mi fõ épí tész gon dos ko dik az 1.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá sok le foly ta tá sá ra
irá nyu ló ké re lem nek a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek in ter ne tes hon lap ján hir det -
mény ben tör té nõ meg je le né sé rõl.

(4) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a ké re lem tár gyát és
rö vid össze fog la ló in dok lá sát, to váb bá

a) pon to sí tás ra irá nyu ló ké re lem ese tén a te rü let ren de -
zé si terv má so la tá nak meg fe le lõ rész le tét az azo no sí tan dó
ter vi ele mek meg kü lön böz te té sé vel és a pon to sí tás ra vo -
nat ko zó – szük ség sze rint a terv mé ret ará nyá hoz iga zo dó
pon tos sá gú raj zi – ja vas lat tal;

b) el té rés re és be il lesz tés re irá nyu ló ké re lem ese tén
ba) az érin tett te rü let ren de zé si terv (ter vek) mó do sí tás -

ra vagy ki egé szí tés re ke rü lõ má so la tá nak rész le tét az ere -
de ti és a mó do sí ta ni kí vánt ter vi ele mek meg kü lön böz te té -
sé vel,

bb) a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá la tot;

c) be épí tés re szánt te rü let ki vé te les ki je lö lé sé re irá nyu -
ló ké re lem ese tén

ca) amennyi ben lé te zik, a ha tá lyos te le pü lés ren de zé si
terv má so la tá nak meg fe le lõ rész le tét,

cb) a te le pü lés ren de zé si terv ter ve ze tét a be épí tés re
szánt te rü let ként ki je löl ni kí vánt te rü let raj zi mun ka ré sze -
ken tör té nõ tér be li meg ha tá ro zá sá val,

cc) a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá la tot;

d) az 1.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ el já rá sok ese tén a
ké re lem be nyúj tá sát meg erõ sí tõ tes tü le ti ha tá ro za tot. Több 
te le pü lé si ön kor mány zat érin tett sé ge ese tén a te le pü lé sek
kép vi se lõ tes tü le ti ha tá ro za tát, to váb bá az érin tett te le pü lé -
si ön kor mány za tok ne vé ben el já ró ön kor mány zat ki je lö lé -
sé re vo nat ko zó te le pü lé si ön kor mány za tok kö zöt ti meg ál -
la po dást.

(5) A ké rel met írás ban a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
tar ta lom mal kell be nyúj ta ni 12 pél dány ban pa pír ala pon és
2 pél dány ban elekt ro ni kus adat hor do zón. Az el té rés re, a
be il lesz tés re és a be épí tés re szánt te rü let ki vé te les ki je lö lé -

sé re vo nat ko zó 12 pa pír ala pú pél dány ban be nyúj tott ké re -
lem nek a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat rö vid össze fog la ló ját kell tar tal maz nia. Az
egyéb tar tal mi ele me ket tel jes kö rû en kell be nyúj ta ni. Az
el té rés re, a be il lesz tés re és a be épí tés re szánt te rü let ki vé -
te les ki je lö lé sé re vo nat ko zó 2 elekt ro ni kus pél dány ban be -
nyúj tott ké re lem nek a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar -
ta lom mal kell ren del kez nie, a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa -
dal mi és gaz da sá gi) ha tás vizs gá la tot tel jes ter je del mé ben
kell tar tal maz nia.

A területrendezési hatósági eljárás folyamata

4.  §

(1) A Kor mány a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok -
ban, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén a meg ha tá ro zott szak kér dés te kin te té -
ben, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat
szak ha tó ság ként je lö li ki.

(2) A szak ha tó sá gok meg ke re sé se az ügy fél ál tal be -
nyúj tott ké re lem meg kül dé sé vel tör té nik. Az ille té kes ál la -
mi fõ épí tész ki ké ri a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de -
zés rõl  szóló tör vény sze rint a me gyei ön kor mány za tok vé -
le mé nyét. Az 1.  § (1) be kez dés bb) al pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rás ese tén az ille té kes ál la mi fõ épí tész ki ké ri a
köz igaz ga tá si te rü le té vel érin tett te le pü lé si ön kor mány za -
tok vé le mé nyét is.

(3) Az ille té kes ál la mi fõ épí tész a tér sé gi te rü let fel hasz -
ná lá si en ge dély irán ti ké re lem rõl ha tá ro za tot hoz, amely -
ben

a) meg ad ja a tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge délyt, ha
a ké re lem ben sze rep lõ ja vas lat össz hang ban van az el fo ga -
dott te rü let ren de zé si terv kon cep ci ó já val és nem el len té tes
az el fo ga dott te rü let ren de zé si terv elõ írásaival;

b) el uta sít ja a tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge dély ké -
rel met, ha a ké re lem ben sze rep lõ ja vas lat meg va ló sí tá sa
nincs össz hang ban a te rü let ren de zé si terv kon cep ci ó já val,
il let ve el len té tes az el fo ga dott te rü let ren de zé si terv elõ -
írásaival.

(4) Tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge déllyel meg ál la pí -
tott te rü let fel hasz ná lá si ka te gó ria és öve ze ti ha tár, mû sza -
ki inf ra struk tú ra-há ló zat és egye di épít mény az ala cso -
nyabb szin tû te rü let- vagy te le pü lés ren de zé si terv ben a
ma ga sabb szin tû terv elõ ze tes mó do sí tá sa nél kül sze re pel -
tet he tõ.

(5) A tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge dély az en ge dély -
nek meg fe le lõ ren de zé si terv el ké szül té ig, de leg fel jebb
5 évig ha tá lyos. A en ge dély ha tá lyos sá ga ké re lem re to váb -
bi egy év vel meg hosszab bít ha tó.
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5.  §

(1) A tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si en ge dély irán ti ké re -
lem ré szét ké pe zõ te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz -
da sá gi) ha tás vizs gá la tot, va la mint a ké re lem tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za tot az aláb bi ak kal kell kö zöl ni:

a) a Do ku men tá ci ós Köz pont tal,
b) a kül te rü le ten lévõ nyom vo na las lé te sít mé nyek mû -

sza ki nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv vel, va la mint
c) a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság gal, a fõ vá -

ros te rü le tén a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság gal.

(2) Az ille té kes ál la mi fõ épí tész gon dos ko dik ha tá ro za -
tá nak a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer vé nek in ter ne tes hon lap ján hir det mény ben tör té nõ 
meg je le né sé rõl.

Záró rendelkezések

6.  §

(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 elõ írásait a ha tály ba lé pést köve tõen in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let a ha tá lyát vesz ti.

7.  §

(1) A te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok, va la -
mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és el fo ga dá -
sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. ren de let
2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(6) A mó do sí tás ra az új te rü let ren de zé si terv egyez te té -
sé nek és el fo ga dá sá nak rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy az el fo ga dott te rü -
let ren de zé si terv mó do sí tá sa – az elõ ké szí tõ és a ja vas lat te -
võ fá zis össze vo ná sá val – egy fá zi sú ter ve zé si és egyez te -
té si fo lya mat ke re tén be lül is el vé gez he tõ.”

(2) Az (1) be kez dés elõ írását a fo lya mat ban levõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat tartalmi követelményei

I. Általános követelmények

1. A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat so rán le kell ha tá rol ni a ha tás te rü le tet, azt a
föld raj zi te rü le tet, amely re a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já -
rás tár gyát ké pe zõ lé te sít mény vagy te vé keny ség kör nye -
ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi ha tást gya ko rol, to váb bá
össze kell ha son lí ta ni a te rü let ren de zé si terv ere de ti vál to -
za tát és az at tól el té rõ ja vas la tot (új vál to za tot), en nek so -
rán be kell mu tat ni:

a) az új vál to zat le írá sát és an nak kö vet kez té ben szük -
sé ges sé váló vál toz ta tá so kat (el té ré se ket és azok mér té két) 
a te rü let ren de zé si terv szer ke ze ti ter vé ben és an nak hatá -
sait a tér sé gi öve ze tek re;

b) az új vál to zat kö vet kez té ben vár ha tó vál to zá so kat az 
érin tett tér ség kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi vi szo -
nya i ban;

c) a fenn ma ra dó konf lik tu so kat és ezek fel ol dá sá ra, il -
let ve ke ze lé sé re tett ja vas la to kat;

d) az új vál to zat kö vet kez té ben vár ha tó an fel lé põ ká ros 
ha tá sok el ke rü lé sét szol gá ló in téz ke dé sek re vagy azok
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la to kat.

2. Ha az új vál to zat kö vet kez té ben a kap cso ló dó mû -
sza ki inf ra struk tú ra-há ló zat vo nat ko zá sá ban is fel me rül a
tör vény ál tal meg en ge dett mér té ket meg ha la dó ki vé te les
el té rés szük sé ges sé ge, ak kor a te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa -
dal mi és gaz da sá gi) ha tás vizs gá la tot a kap cso ló dó há ló zat -
ra is ki kell ter jesz te ni.

3. A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá lat egy ide jû leg több el té ré si ja vas lat egy más sal
össze füg gõ elem zé sét is tar tal maz hat ja.

4. A te rü le ti (kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi) ha -
tás vizs gá la tot a te rü let ren de zé si, il let ve te le pü lés ren de zé si 
terv mé ret ará nyá nak meg fele lõen meg kö ve tel he tõ mély -
ség ben kell el vé gez ni.
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II. Részletes követelmények

a) A ké re lem ben sze rep lõ ja vas la tok te rü let ren de zé si
szem pon tú elem zé se so rán vizs gál ni kell azok ha tá sát:

– az ere de ti te rü let ren de zé si terv ben el ér ni kí vánt te rü -
let ren de zé si cé lok ra és össze füg gé sek re;

– a te rü let fej lesz tés cél jai el éré sé nek tér be li-fi zi kai fel -
té te le i re;

– az érin tett te le pü lé sek ren de zé sé re, tér be li fej lõ dé si
le he tõ sé ge ik re.

b) A ké re lem ben sze rep lõ ja vas la tok kör nye ze ti és kör -
nye zet-egész ség ügyi szem pon tú elem zé se so rán vizs gál ni
kell azok ha tá sát:

– a le ve gõ re (le ve gõ mi nõ ség, por szennye zés, zaj- és
rez gés szint);

– a ta laj mi nõ sé gé re, a víz- és a szél eró zi ó ra, va la mint a 
csú szás ve szély re;

– a hul la dék gaz dál ko dás hely ze té re;
– a ter mõ föld mennyi sé gé re;
– a föld ta ni és ás vány va gyon ra;
– a víz re (ár víz és bel víz, fel szí ni és fel szín alat ti vi zek

mennyi sé ge és mi nõ sé ge);
– az élõ vi lág ra (vé dett ter mé sze ti te rü le tek, bi o ló gi a i -

lag ak tív fe lü le tek ará nya, öko ló gi ai há ló zat szer ke ze te és
mû kö dé se, bi o di ver zi tás);

– az er dõ re (õs ho nos fa fa jú és/vagy vé del mi ren del te té -
sû er dõ tár su lá sok, azok ter mõ he lyé nek vé del me);

– a táj ra (táj szer ke zet, táj jel leg vál to zá sa, táj hasz ná la ti
ér ték nö ve lõ vagy csök ken tõ ha tás);

– az épí tett kör nye zet re (te le pü lés szer ke zet);
– a kul tu rá lis örök ség re (mû em lék vé de lem, ré gé szet).

c) A ké re lem ben sze rep lõ ja vas la tok tár sa dal mi szem -
pon tú elem zé se so rán vizs gál ni kell azok ha tá sát:

– a né pes ség te rü le ti el he lyez ke dé sé re (élet mód, tár sa -
dal mi kap cso la tok rend sze re, tár sa dal mi mo bi li tás);

– a fog lal koz ta tás ra és meg él he tés re;

– a sza bad idõ el töl tés re, a rek re á ció te rü le ti fel té te le i re;

– a né pes ség élet mi nõ sé gé re és egész sé gi ál la po tá ra,
szo ci á lis hely ze té re;

– a tár sa da lom biz ton ság ér ze té re, ve szé lyez te tett sé gé re.

d) A ké re lem ben sze rep lõ ja vas la tok gaz da sá gi szem -
pon tú elem zé se so rán vizs gál ni kell azok ha tá sát:

– a te le pü lés szer ke zet re (te rü le tek ren del te té sé nek vál -
to zá sa, vagy hasz ná la tá nak kor lá to zá sa, te rü le ti fej lõ dés
tér be li kor lá tai);

– ter mé sze ti erõ for rá sok ra (a ki ak ná zás le he tõ sé gei és
kor lá tai);

– az ipar tér be li szer ke ze té re;

– a me zõ gaz da ság ra;

– az ide gen for ga lom ra;

– a tér ség vagy te le pü lés el tar tó ké pes sé gé re és ver -
seny ké pes sé gé re;

– a mû sza ki inf ra struk tú rá ra (el éré si tá vol sá gok és
idõk, nagy be ru há zá sok ki vi te le zé si költ sé ge it be fo lyá so ló
té nye zõk mint pél dá ul dom bor za ti és geo tech ni kai vi szo -
nyok, mû tár gyak);

– az in gat lan ér ték ala ku lá sá ra.

e) A ké re lem raj zi mel lék le te(i) a vo nat ko zó te rü let ren -
de zé si terv(ek) hi te le sí tett má so la tá nak, il le tõ leg a di gi tá -
lis adat bá zi sá nak fel hasz ná lá sá val ké szí ten dõ(k) el.
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2. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárásban közremûködõ szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakhatóság

1. A köz út há ló zat fõ ele mei – gyors for gal mi utak, és
fõ utak – és az or szá gos vas úti törzs há ló zat ele mei ese tén, a
pon to sí tá si és az el té ré si el já rás nál.
A gyors for gal mi úton és fõ úton, va la mint a vas úti
törzs há ló za ton, a Du nán és a Ti szán ter ve zett nagy hi dak
ese tén, a pon to sí tá si el já rás nál.
Ha tár át ke lõk és ha tár át lé pé si pon tok a gyors for gal mi- és
fõ út há ló zat, va la mint a vas úti törzs há ló zat ese tén, a
pon to sí tá si el já rás nál.
A re pü lõt erek ese tén, a pon to sí tá si el já rás nál.
Or szá gos ke rék pá rút törzs há ló zat ele mei ese tén, a
pon to sí tá si és az el té ré si el já rás nál.
Nem zet kö zi és or szá gos je len tõ sé gû vízi utak, köz for gal mú
ki kö tõk ese tén, a pon to sí tá si el já rás nál.
Tér sé gi je len tõ sé gû mel lék út ese tén, va la mennyi el já rás nál.
Tér sé gi je len tõ sé gû ke rék pá rút ese tén, va la mennyi
el já rás nál.
Vas úti mel lék vo nal ese tén, va la mennyi el já rás nál.
Tér sé gi je len tõ sé gû köz for gal mú ki kö tõ ese tén, va la mennyi
el já rás nál.
Tér sé gi je len tõ sé gû híd ese tén, va la mennyi el já rás nál.
Tér sé gi je len tõ sé gû logisztikai központ esetén, valamennyi
eljárásnál.
Térségi jelentõségû nyilvános kereskedelmi repülõtér esetén, 
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû határátkelõhely esetén, valamennyi
eljárásnál.

A köz le ke dé si há ló zat egy sé ges sé gé nek biz to sít ha tó sá ga, a
köz út fej lesz té si ér de kek érvényesíthetõsége.

Or szá gos köz út há ló zat ba
tar to zó au tó pá lyák, au tó utak
és a köz úti ha tár át ke lõ he lyek
köz le ke dé si épít mé nyei,
to váb bá Du nán és a Ti szán
ter ve zett nagy hi dak ese tén:
Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Re pü lõt erek ese té ben:
Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga

Min den más esetben:
Nemzeti Közlekedési
Hatóság regionális
igazgatósága

2. Min den eset ben. A te rü let ren de zé si ter vek ben rög zí tett kör nye zet vé de le mi,
ter mé szet vé del mi és táj vé del mi sza bá lyo zás, to váb bá a
kör nye zet, ter mé szet és táj vé del mé re vo nat ko zó
jog sza bály ban rög zí tett kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se.
Or szá gos je len tõ sé gû meg lé võ szük ség tá ro zók, meg va ló su ló 
ár ví zi tá ro zók és új vízi épít mé nyek ese tén, va la mint az 
1 mil lió m3-t meg ha la dó, de 10 mil lió m3-nél ki sebb tá ro zá si
le he tõ sé gek esetén a vízgazdálkodás jogszabályi
követelményeinek érvényesülése kérdésében.

kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség

1
4

0
9

4
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
9

/4
6

. szám



Bevonás és közremûködés feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakhatóság

3. Min den eset ben. A te rü let ren de zé si ter vek ben rög zí tett kul tu rá lis
örök ség-vé del mi sza bá lyo zás, to váb bá a kul tu rá lis örök ség
vé del me jog sza bály ban rög zí tett kö ve tel mé nye i nek
érvényesülése.

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal te rü le ti szerve

4. Min den eset ben. A ter mõ föld mi nõ sé gi vé del me kér dé sé ben, va la mint erdõ
ese té ben an nak az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló
tör vény sze rin ti el bí rá lá sa, hogy az érin tett er dõ te rü let
igény be vé te le a ké re lem ben fog lal tak sze rint vagy to váb bi
feltételek mellett engedélyezhetõ-e.

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

5. Min den eset ben. A ter mõ föld mennyi sé gi vé del me. kör ze ti föld hi va tal, több
kör ze ti föld hi va tal
ille té kességi te rü le tét érin tõ
ese tek ben a me gyei
föld hi va tal, a fõ vá ros ban a
Fõvárosi Földhivatal

6. Szén hid ro gén szál lí tó ve ze ték érin tett sé ge ese tén,
va la mennyi el já rás nál.
Amennyi ben a ké re lem az ás vá nyi nyers anyag-gaz dál ko dá si
te rü let öve ze tét vagy a föld ta ni ve szély for rás te rü le té nek
öve ze tét érin ti. Nem kell a szak ha tó sá got be von ni, ha a
ké re lem egyéb térségi övezeti határnak a pontosítására
irányul.

A szén hid ro gén ve ze té kek ese tén a szak kér dés a
mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé re
vo nat ko zik.
A nyil ván tar tott ás vá nyi nyers anyag le lõ he lyek
figye lembevételételének biz to sí tá sa, a fel szín moz gás
ve szé lyez te té sé nek meg íté lé se felszínmozgásra utaló
jellegek vizsgálata.

bá nya ka pi tány ság

7. Atom erõ mû ese tén, a pon to sí tá si el já rás nál. A atom erõ mû ese tén a szak kér dés a nuk le á ris-biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té sé re vonatkozik.

Or szá gos Atom ener gia
Hi va tal

8. Atom erõ mû nek nem mi nõ sü lõ erõ mû vek ese tén, a
pon to sí tá si és a be il lesz té si el já rás nál.
A kis erõ mû (az 5 MW, és ezt meg ha la dó, de 50 MW-nál
ki sebb tel je sít mény ké pes sé gû erõ mû) ese tén, a pon to sí tá si és 
a be il lesz té si el já rás nál.
A 120 kV-os el osz tó há ló zat ese tén, va la mennyi el já rás nál.
A vil la mos-át vi te li hálózat távvezeték elemei esetén,
valamennyi eljárásnál.

A szak kér dés a mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
ér vé nye sí té sé re vonatkozik.

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hivatal
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A Kormány
77/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a „Duna projekt” meg valósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §
(5) be kez dé sé ben és 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 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
rendeli el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügye ket, ame lyek a ,,Duna pro jekt hez” kap cso ló dó be ru -
há zá sok meg valósításával füg ge nek össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,
a Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tó sá gi ha tó -
sá gi ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

2.  §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult ügyek ben kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás meg valósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Pro jekt elem,
lé te sít mény

A lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás

meg valósításával
kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

1. szi vár gó épí tés 01.05. Vé nek-Du na szent pál
ár víz vé del mi sza kasz, 
0+000 – 15+195 tkm kö zöt ti
sza ka szán töl tés ko ro na
sta bi li zá ció, bel te rü le ti
sza ka szon men tett ol da li zárt
szi vár gó lé te sí té se kb. 2000 fm
hosszban

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2. töl tés erõ sí tés 01.05. Vé nek-Du na szent pál
ár víz vé del mi sza kasz, 
15+195 – 30+253 tkm kö zöt ti
sza ka szán töl tés erõ sí tés az
elõ írásoknak meg fe le lõ
ke reszt met szet ki ala kí tá sa,
töl tés ko ro na stabilizáció

elõ ze tes vizs gá la ti
do ku men tá ció, víz ügyi
ha tó sá gi engedély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

3. szi vár gó épí tés 01.05. Vé nek-Du na szent pál
ár víz vé del mi sza kasz, 
15+195 – 30+253 tkm kö zöt ti
sza ka szán kb. 2000 fm
hossz ban bel te rü le ti sza ka szon
men tett ol da li zárt szivárgó
létesítése

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség



Pro jekt elem,
lé te sít mény

A lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás

meg valósításával
kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

4. új véd vo nal
ki épí té se

01.05. Vé nek-Du na szent pál
ár víz vé del mi sza kasz, 
kb. 4,5 km hosszú új
ár víz vé del mi töl tés épí té se,
Du na szent pál te le pü lés
árvízvédelme

elõ ze tes vizs gá la ti
do ku men tá ció, víz ügyi
ha tó sá gi engedély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

5. pont sze rû
fej lesz té sek

01.07. Mo so ni-Du na –
Ráb ca-men ti ár víz vé del mi
sza kasz 8+194 – 9+980 tkm
kö zöt ti sza ka szán pont sze rû
ki épí tett ség hi á nyok
megszüntetése

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

6. töl tés erõ sí tés 01.07. Mo so ni-Du na –
Ráb ca-men ti ár víz vé del mi
sza kasz, 9+980 – 30+569 tkm
kö zöt ti sza ka szán töl tés erõ sí tés
az elõ írásoknak meg fe le lõ
ke reszt met szet ki ala kí tá sa,
töltéskorona stabilizáció

elõ ze tes vizs gá la ti
do ku men tá ció, víz ügyi
ha tó sá gi engedély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

7. új véd vo nal
ki épí té se

01.07. Mo so ni-Du na –
Ráb ca-men ti ár víz vé del mi
sza kasz, kb. 4,8 km hosszú új
ár víz vé del mi töl tés épí té se,
Me csér te le pü lés árvízvédelme

elõ ze tes vizs gá la ti
do ku men tá ció, víz ügyi
ha tó sá gi engedély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

8. töl tés erõ sí tés 01.11. Gyõr-Ko ron cói
ár víz vé del mi sza kasz, Li kó csi
sza ka szán töl tés erõ sí tés 
1000 fm hossz ban az
elõ írásoknak meg fe le lõ
ke reszt met szet kialakítása

elõ ze tes vizs gá la ti
do ku men tá ció, víz ügyi
ha tó sá gi engedély

Észak-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

9. új véd vo nal
ki épí té se

01.11. Gyõr-Ko ron cói
ár víz vé del mi sza kasz, Li kó csi
sza ka szán új véd vo nal épí té se
kb. 800 fm hossz ban az
elõ írásoknak meg fe le lõ
ke reszt met szet kialakítása

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

10. mûtárgy átépítés 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Dunaszegi zsilip átépítése
hallépcsõ készítése

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

11. mûtárgy átépítés 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz, Zámolyi
zsilip átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

12. mûtárgy átépítés 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Mártonházi szivattyúállás
átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

13. mûtárgy átépítés 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz, Újfalui
szivattyúállás átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

14. mûtárgy átépítés 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Püspökerdei-holtág beeresztõ
zsilip átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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15. új zsilip létesítése 01.05. Vének-Dunaszentpál
árvízvédelmi szakasz,
Dunaszentpál új árvízvédelmi
zsilip létesítése

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

16. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna –
Rábca-menti árvízvédelmi
szakasz, Rábca beeresztõ zsilip 
felújítása

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

17. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-Duna –
Rábca-menti árvízvédelmi
szakasz, Rábca árvízkapu
felújítása

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

18. mûtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna –
Rábca-menti árvízvédelmi
szakasz, Sarolta zsilip átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

19. mûtárgy átépítés 01.07. Mosoni-Duna –
Rábca-menti árvízvédelmi
szakasz, Rendeki zsilip
átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

20. új zsilip létesítése 01.07. Mosoni-Duna –
Rábca-menti árvízvédelmi
szakasz, Mecsér új
árvízvédelmi zsilip létesítése

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

21. új árvízkapu
létesítése

01.11. Gyõr-Koroncói
árvízvédelmi szakasz,
Iparcsatorna torkolatában új
árvízkapu létesítése

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

22. új töltés építés a Nagy Duna bp.
9+650–10+682 tkm
(Dunavecse) szakaszán, a töltés 
nyomvonalának áthelyezése,

∼220 m hosszú mentetlen oldali 
magánterület kisajátításával,
a vízoldal felé

elõ ze tes vizsgálati
dokumentáció, vízügyi
hatósági engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

23. töltéserõsítés a Nagy Duna Csepel-sziget bp.
25+300–29+265 tkm (Makád)
szakaszán, a töltés koronájának 
4,0 m-re  való szélesítése,
a jelenlegi, mindkét oldalon 
1:2-es meredekségû rézsû,
elõ írásoknak megfelelõ
mértékre  való kialakítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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24. töltéserõsítés a Nagy Duna Csepel-sziget bp.
48+500–50+564 tkm
(Szigetújfalu) szakaszán,
a töltés koronájának 4,0 m-re
 való szélesítése a mentett oldal
felé, a jelenlegi, mindkét

oldalon  ∼1:2-es meredekségû
rézsû, elõ írásoknak megfelelõ
mértékre  való kialakítása,
illetve a MÁSZ+1,0 m-hez
viszonyított magassági hiányok 
pótlása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

25. töltéserõsítés a Nagy Duna Csepel-sziget bp.
60+013–62+550 tkm (Tököl)
szakaszán, a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re  való 
(20–40 cm) magasítása, 
4,0 m koronaszélességre,
illetve a jelenlegi, mindkét

oldalon  ∼1:2 -es meredekségû
rézsû, elõ írásoknak megfelelõ
mértékre  való kialakítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

26. töltéserõsítés a Szentendrei-szigetet Horány
térségében átszelõ elsõrendû
védvonal 1+600–2+905 tkm
szakaszán, a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re  való
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel min. 
1:3-as vízoldali rézsûhajlás
mellett

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

27. töltéserõsítés a Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
5+200–6+200 tkm szakaszán
(Horány) a töltés MÁSZ+1,0
m-re  való (60–100 cm-rel)
magasítása 4,0 m
koronaszélességgel, min. 1:3-as 
vízoldali rézsûhajlás mellett

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

28. töltéserõsítés a Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
6+200–6+800 tkm szakaszán
(Horány), a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re  való 
(60–100 cm-rel) magasítása
4,0 m koronaszélességgel, min. 
1:3-as vízoldali rézsûhajlás
mellett

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

29. töltéserõsítés a Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
7+900–8+400 tkm szakaszán
(Surány) a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re  való 
(60–100 cm-rel) magasítása,
4,0 m koronaszélességre, min.
1:3-as vízoldali rézsûhajlás
mellett

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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30. töltéserõsítés a Nagy Duna
Szentendre-szigeti jp.
8+630–9+465 tkm szakaszán
(Surány) a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re  való 
(60–100 cm-rel tört.) maga-
sítása, 4,0 m koronaszélesség
kialakítása, 
a vízoldali töltés védelme

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

31. rekonstrukció a Szentendrei Duna bp. töltés
8+321 tkm szelvényében
meglévõ csõzsilip, mentett
oldali csatlakozó
létesítményeinek átépítése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

32. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz 
0+000–7+200 tkm
töltéserõsítés készítése 
6 m széles korona és 
1:5 mentett oldali rézsû
kialakításával

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

33. magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerõsítés

03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
0+000–29+971 tkm

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

34. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
11+490–12+010 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

35. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
18+450–18+725 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

36. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
29+840–29+950 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

37. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
32+590–32+700 tkm
töltéserõsítés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

38. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
37+200–37+550 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

39. töltéserõsítés 03.01 Baja – Margittaszigeti
védelmi szakasz
38+100–39+240 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

40. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 0+000–0+520 tkm
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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41. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 0+780–1+560
töltéserõsítés (talajcsere,
szûrõzés vagy rézsûkorrekció)

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

42. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 0+955 tkm vízkivételi
csõ rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

43. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+022 tkm
csurgalékvíz csõ rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

44. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+296 tkm 2–0–0
szennyvízvezeték
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

45. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+478 tkm ivóvíz csõ
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

46. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+532 tkm Posványosi
csõátvezetés rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

47. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+540 tkm Szt. János
kápolna csõátvezetés
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

48. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 1+912 tkm Posztógyári 
nyomócsõ rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

49. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+002 tkm Posztógyári 
vízkivételi csõ rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

50. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+020 tkm Posztógyári 
csõzsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

51. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+021 tkm Posztógyári 
csapadékvíz elvezetõ csõ
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

52. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+464 tkm Laktanya
csõzsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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53. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+466 tkm Gránátos u. 
vízátvezetés rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

54. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+905 tkm DVCS.
torkolati szivattyú-telep
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

55. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 2+956 tkm Békavári
zsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

56. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 9+942 tkm
Érsekcsanádi szivattyú-telep
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

57. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 9+730–10+720 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

58. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 11+140–11+270 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

59. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 11+690–12+200 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

60. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 15+275–15+500 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

61. rekonstrukció 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 18+053 tkm
Vajastoroki zsilip
rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

62. magassági
hiánypótlás,
burkolat
megerõsítés

03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 22+000–30+315 tkm,
magasság hiány pótlás és
burkolat megerõsítés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

63. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 24+325–24+600 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

64. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 27+680–27+800 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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65. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 29+600–29+700 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

66. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 37+530–37+670 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

67. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 38+070–38+250 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

68. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 38+370–38+630 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

69. töltéserõsítés 03.02 Baja – Foktõi védelmi
szakasz 38+770–38+970 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

70. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 42+510–42+600 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

71. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 42+780–42+850 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

72. rekonstrukció 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 42+817 tkm Foktõi
szivattyú-telep rekonstrukciója

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

73. rekonstrukció 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 45+005 tkm Barákai
vízkivétel rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

74. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 45+050–45+550 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

75. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 45+925–46+850 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

76. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 58+425–59+275 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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77. töltéserõsítés 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 64+600–65+300 tkm
holtmeder keresztezés, vagy
nem kellõ biztonságú töltés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

78. töltés és burkolat
megerõsítés

03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 65+015–79+563 tkm
keresztmetszet és burkolat
hiányosság mentett oldali 1:4
rézsû kialakítása, burkolat
megerõsítés

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

79. rekonstrukció 03.03 Uszód – Solti védelmi
szakasz 79+539 tkm Pólyafoki
zsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági
engedély

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

80. töltéserõsítés a Duna jp. 15+600 – 16+900 tkm
között mentett oldali leterhelõ,
szivárgó szõnyeg építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

81. töltéserõsítés a Duna jp. 20+475 – 21+975 tkm
között mentett oldali leterhelõ,
szivárgó szõnyeg építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

82. töltéskorona
burkolás

a Duna jp. 25+491 – 26+900 tkm
között aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

83. töltéserõsítés a Duna jp. 28+692 – 30+570 tkm
között mentett oldali
leterhelõ-szivárgó szõnyeg,
aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

84. töltéserõsítés a Duna jp. 30+570 – 36+800 tkm
között vízoldali rézsûrendezés
1:3-ra, töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserõsítés 1:3 rézsûhajlással,
mentett oldali leterhelõ-szivárgó
szõnyeg, aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

85. töltéserõsítés a Duna jp. 36+800 – 37+800 tkm
között aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

86. töltéserõsítés a Duna jp. 37+800 – 40+700 tkm
között vízoldali rézsûrendezés
1:3-ra, töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserõsítés 1:3 rézsûhajlással,
mentett oldali leterhelõ-szivárgó
szõnyeg, aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

87. töltéserõsítés a Duna jp. 44+800 – 45+200 tkm
között a mederrészû biztosítása
terméskõ szórással a meder
veszélyes közelsége  miatt

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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88. töltéskorona
burkolás

a Duna jp. 59+604 – 62+990 tkm
között aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

89. töltéskorona
burkolás

a Duna jp. 66+539– 84+720 tkm
között aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

90. töltéskorona
burkolás

a Duna jp. 17+614–19+603 tkm
között vízoldali rézsûrendezés
1:3-ra, töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, mentett oldali
rézsûrendezés 1:3-ra,
aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

91. töltéskorona
burkolás

a Váli víz jp. 0+000 – 4+235 tkm
között vízoldali rézsûrendezés
1:3-ra, töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserõsítés 1:3 rézsûhajlással,
aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

92. töltéskorona
burkolás

a Váli víz bp. 0+000 – 2+829 tkm 
között vízoldali rézsûrendezés
1:3-ra, töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 
4,0 m-re, mentett oldali
töltéserõsítés 1:3 rézsûhajlással,
aszfaltburkolat építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 93. töltéserõsítés,
burkolatépítés

a Szent László víz bp.
 0+000 – 4+735 tkm között
vízoldali rézsûrendezés 1:3-ra,
töltéskorona magasítás
MÁSZ+1,0 m-re, szélesítés 4,0
m-re, mentett oldali töltéserõsítés
1:3 rézsûhajlással, aszfaltburkolat
építése

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 94. töltéserõsítés a Duna jp. 0+030 tkm-ben lévõ
Báta I. szivattyútelepi épület
felújítása, nyomócsõ javítása,
elzáró szerkezet javítása,
téglafalazatok vízzáróságának
biztosítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 95. mûtárgy
rekonstrukció

a Duna jp. 17+650 tkm-ben
lévõ Lankóci szivattyútelepi
épület felújítása,
acélszerkezetek, gépi
berendezések rekonstrukciója

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 96. mûtárgy
rekonstrukció

a Duna jp. 28+499 tkm-ben
lévõ Sió árvízkapu teljes
rekonstrukciója, acél- és
vasbeton szerkezetek, gépi
berendezések, épületek
felújítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 97. mûtárgy
rekonstrukció

Sió bp. 7+430 tkm-ben
Kutyatanyai zsilipnél
ellennyomó medence építése,
a mûtárgy mentett oldali
részének megerõsítésére,
a tönkremenetel
megakadályozására

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Pro jekt elem,
lé te sít mény

A lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás

meg valósításával
kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

 98. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+071 tkm Páli utcai 
zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 99. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+239 tkm Hattyú
utcai zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

100. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+289 tkm Árok
utcai zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

101. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+403 tkm Szent
János utcai zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

102. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+566 tkm Fürdõház 
utcai zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

103. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+721 tkm Duna
utcai zsilip

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

104. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+808 tkm Csónak
utcai zsilip rekonstrukciója,
acél- és vasbeton szerkezetek
felújítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

105. mûtárgy
rekonstrukció

Duna jp. 63+699 tkm
Tüzéptelepi rekonstrukciója,
acél- és vasbeton szerkezetek
felújítása

vízügyi hatósági
engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

106. épület
rekonstrukció

Duna jp. 83+250 tkm Bölcske
Védelmi Központ épületének
felújítása

építésügyi hatósági
engedély

Dél-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal

nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

107. hajózás és
víziközlekedés

a projekt meg valósítása során
szükségessé váló hajózási
tevékenység és víziközlekedési 
forgalomszabályozási
engedélyek

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás meg valósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ szakhatóságok

1. Víz ügyi ha tó sá gi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi
mi nisz ter

2. köz le ke dés
2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes 

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt 
Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
5. ren dé szet (rend õrség)
a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) az egyéb or szá gos köz utak,
he lyi köz utak és köz for ga lom elõl
el nem zárt ma gán utak ese té ben

b) ille té kes me gyei
rend õr-fõkapitányság, a fõ vá ros ban
a Bu da pes ti Rend õr -fõ ka pi tány ság

b) Or szá gos Rend õr -fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy
8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban

a Fõ vá ro si Föld hi va tal
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
Köz pont

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
te rü le ti szer ve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
Köz pont

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ille té kes te rü le ti szer ve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szer ve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis
in té ze te

Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va ta la

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak el nö ke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki
biz ton sá gi ha tó sá ga

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve
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2. Kör nye zet vé del mi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi
mi nisz ter

2. köz le ke dés
2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)
a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr -fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti

mi nisz ter
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

b) ille té kes me gyei
rend õr-fõkapitányság, a fõ vá ros ban
a Bu da pes ti Rend õr -fõ ka pi tány ság

b) Or szá gos Rend õr -fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy
8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban

a Fõ vá ro si Föld hi va tal
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ille té kes te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis
intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki 
biz ton sá gi hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve
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3. Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és vízügy

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2. köz le ke dés
2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)
a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr -fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti

mi nisz ter
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

b) ille té kes me gyei
rend õr-fõkapitányság, a fõ vá ros ban
a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság

b) Or szá gos Rend õr -fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy
8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban

a Fõ vá ro si Föld hi va tal
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ille té kes te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis
intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki 
biz ton sá gi hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve
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A Kormány
78/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD)
vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú 

projekt meg valósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §
(5) be kez dé sé ben és 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 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban megállapított feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügye ket, ame lyek a ,,Rác ke vei (So rok sá ri) – Du na-ág
(RSD) víz gaz dál ko dá sá nak, víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sa” tár -
gyú pro jekt hez kap cso ló dó be ru há zá sok meg valósításával
füg ge nek össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,
a Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tó sá gi ha tó -
sá gi ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

2.  §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult ügyek ben kell alkalmazni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg va ló sí tá sá val

kap cso la tos engedélyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

1. A Dél-pes ti szenny víz tisz tí tó te lep tisz tí tott szenny vi zé nek nagy-du nai át ve ze té se projektelem

1.1. át eme lõ Bu da pest XXIII.
ke rü let, a
szenny víz te lep ke rí té se
és a Fel sõ Duna part
kö zöt ti részen

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély,
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

1.2. me der alat ti át ve ze tés
és csa tor na épí tés

Bu da pest XXIII–XXI.
ke rü le tek

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély,
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2. Mû tárgy-re konst ruk ció pro jekt elem

2.1. több funk ci ó jú
víz le eresz tõ mû tárgy

Tass víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély,
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2.2. több funk ci ó jú
víz le eresz tõ mû tárgy

Kvas say zsi lip,
Bu da pest IX. és XXI.
ke rü le tek

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély,
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség



3. Szennye zõ  anya gok ki ve ze té se a par ti sáv ból pro jekt elem

3.1. szenny víz csa tor na-
há ló zat bõ ví tés az
RSD-t ter he lõ, a par ti
sáv ban ke let ke zõ
szennye zõ  anya gok
ki ve ze té se érdekében

RSD men ti par ti sáv 
14 te le pü lés: Ápor ka,
Döm söd, Du na ha rasz ti, 
Kis kun lac há za,
Ma jos há za, Ma kád,
Rác ke ve, Szi get be cse,
Szi get csép,
Szi get szent már ton,
Szi get szent mik lós,
Tak sony, Tass,
Budapest XXIII.
kerület

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

4. Kot rás- és iszap el he lye zés pro jekt elem

4.1. me der kot rás és
iszap szik kasz tó
zagy ka zet ták

RSD fõág tel jes
hosszán, il let ve a
mel lék ága kon, ki je lölt
te rü le ten ként

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély,
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dély, 

Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si
Hivatal

nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter

5. Ví zi mun ka, köz le ke dé si kor lá to zás, ra ko dá si tevékenység

5.1. ví zi mun ka, köz le ke dé si 
kor lá to zás, ra ko dá si
tevékenység

ha jó zá si ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ szakhatóságok

1. Víz ügyi ha tó sá gi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – il le té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság il le té kes
re gi o ná lis igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si 
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õr ség)

a)  gyors for gal mi utak esetében 
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rendõr-fõkapitányság 
b) il le té kes me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság, a
fõ vá ros ban a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem il le té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter
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Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Föld hi va tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal il le té kes
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala 

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve

2. Kör nye zet vé del mi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz le ke dé si 
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rendõr-fõkapitányság 
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság,
a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Föld hi va tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3.  er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve
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3. Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és vízügy

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)

a) gyors for gal mi utak esetébe 
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság,
a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Föld hi va tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti 
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti 
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve
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A Kormány
79/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §
(5) be kez dé sé ben és 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 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
rendeli el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügye ket, ame lyek a „Ti sza hul lám tér pro jekt hez” kap cso -
ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val füg ge nek össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tó sá gi ha tó sá -
gi ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

2.  §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult ügyek ben kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg va ló sí tá sá val

kap cso la tos engedélyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság

Má sod fo kon el já ró
ha tó ság

1. Hul lám té ri re konst ruk ci ós be avat ko zá sok
1.1. be já ró utak-,

bel víz csa tor na-
de pó ni ák
vissza bon tá sa,
te rep ren de zés

Szol nok vas úti híd
(340,00 fkm), Kis kö re
(401,6 fkm) kö zöt ti
sza kasz

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

2. Nyár igá tak ren de zé se
2.1. meg lé võ nyár igá tak

vissza bon tá sa,
el bon tá sa

Ti sza roff-fel sõ ré ti
nyá ri gát

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

2.2. mû tár gyak fel újí tá sa a
nyá ri gá ta kon

Ti sza roff-fel sõ ré ti
nyá ri gát

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

2.3. mû tár gyak épí té se Ti sza süly-Kõ tel ki
nyá ri gát

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély



Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg va ló sí tá sá val

kap cso la tos engedélyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság

Má sod fo kon el já ró
ha tó ság

3. Öv zá to nyok kal kap cso la tos be avat ko zá sok
3.1. öv zá to nyok ren de zé se 358,80–359,50 fkm

363,30–364,10 fkm
396,70–397,80 fkm
401,10–401,60 fkm

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

4. Fo lyó sza bá lyo zá si be avat ko zá sok
4.1. part biz to sí tá sok 358,90–359,70 fkm

363,50–364,70 fkm
kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

5. Ár víz vé del mi fõ véd vo na lak kal kap cso la tos be avat ko zá sok
5.1. meg lé võ ár víz vé del mi

fõ véd vo na lak el bon tá sa
Szajol
342,80–343,00 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Szórópuszta-Doba
350,00–354,30 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Óballa
352,40–358,00 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

5.2. új árvízvédelmi
fõvédvonalak építése

Szajol
342,80–343,00 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Szórópuszta-Doba
350,00–354,30 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Óballa
352,40–358,00 fkm

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély
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Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg va ló sí tá sá val

kap cso la tos engedélyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság

Má sod fo kon el já ró
ha tó ság

6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások
6.1. vízbevezetõ, illetve

leeresztõ csatorna
Tiszaroffi tározó környezetvédelmi

engedély
Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Nagykunsági tározó környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Hanyi-Tiszasülyi
tározó

környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

Nagykörûi tározó környezetvédelmi
engedély

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

vízügyi hatósági
engedély

7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység
7.1. vízimunka, közlekedési 

korlátozás, rakodási
tevékenység

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ szakhatóságok

1. Víz ügyi ha tó sá gi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem zárt
ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon vé del mi mi nisz ter
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Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes 
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti 
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki
biz ton sá gi hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve

2. Kör nye zet vé del mi en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õrség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem zárt
ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes 
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti 
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki
biz ton sá gi hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve
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A Kormány
80/2009. (IV. 8.) Korm.

rendelete

a ,,Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem
meg valósítása” tárgyú projekt meg valósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12. §
(5) be kez dé sé ben és 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 174/A. § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
rendeli el:

1. §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügye ket, ame lyek a ,,Kis-Ba la ton Víz vé del mi Rend szer
II. ütem meg valósítása” tár gyú pro jekt hez kap cso ló dó be -
ru há zá sok meg valósításával füg ge nek össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,
a Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tó sá gi ha tó -
sá gi ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki.

2. §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult ügyek ben kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás meg valósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg valósításával

kap cso la tos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

1. hal lép csõ a 21T
mû tárgy mel lett,
lé te sít mény szám: IV/H

Keszt hely (hrsz. 0380) víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

2. 1 db ki lá tó át he lye zé se, 
lé te sít mény szám: VI/K

Ba la ton szent györgy
(hrsz. 0115/2)

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si
Hivatal

nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter

3. áram lás ja ví tó csa tor na,
lé te sít mény szám:
VI/Cs

Za la ko már 
(hrsz. 0175),
Ba la ton ma gya ród 
(hrsz. 04)

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

4. Híd1-Híd2 bon tá sa,
lé te sít mény szám:
VI/H1–2

Ba la ton ma gya ród
 (hrsz. 04)

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si
Hivatal

nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter

5. töl tés épí tés, lé te sít mény 
szám: VI/T1, VI/T2

Ba la ton ma gya ród 
(hrsz. 04)

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

6. 7. sz. anyag nye rõ hely
élõ hely re konst ruk ció,
lé te sít mény szám:
VII/A

Keszt hely (hrsz. 0380) víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség



Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg valósításával

kap cso la tos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

7. Ham vas ré ti-csa tor na
tor ko la ti zsi li pek
bon tá sa, lé te sít mény
szám: VIII/Tzs

Keszt hely víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

8. kö zép sõ és déli
rész te rü le tek
szét vá lasz tá sa,
lé te sít mény szám:
VIII/ÖK, VIII/ÖD

Keszt hely, Al só pá hok,
Sár mel lék

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

9. 22T jelû zsi lip
át épí té se, lé te sít mény
szám: IX/22T

Ba la ton ma gya ród víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

10. In gói szi vattyú te lep
bon tá sa, lé te sít mény
szám: X/Isz

Za la vár (hrsz. 022/1) víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

11. In gói szi vattyú te lep
ener gia el lá tó ve ze ték
bon tá sa, lé te sít mény
szám: X/E

Za la vár vil la mos ener gia-ipa ri
épí tés ügyi ha tó sá gi
engedély

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal
Gyõ ri Mé rés ügyi és
Mû sza ki Biz ton sá gi
Hatóság

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve

12. Ma ró völ gyi Déli
rész öb lö zet (csa tor na,
töl tés, mû tárgy épí tés,
szi vattyúte lep épí tés),
lé te sít mény szám:
XII/DMcs; DSö; DSSz

Sá voly, Szer ger dõ,
So mogy sám son

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

13. Ma ró völ gyi Déli
rész öb lö zet 6811. sz.
össze kö tõ út,
út csat la ko zás,
lé te sít mény szám:
XII/DMcs; DSö; DSSz

Sá voly, So mogy sám son út ügyi épí té si en ge dély Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

14. Fe nék pusz tai gép te lep
re konst ruk ció,
lé te sít mény szám:
XVII/SzB

Keszt hely 
(hrsz. 0378/6)

víz ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

15. Ba la ton híd vé gi õr te lep
át ala kí tá sa, lé te sít mény
szám: XVIII

Ba la ton ma gya ród épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dély

Nyu gat-du nán tú li
Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si
Hivatal

nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter

16. In gói be rek le zá rá sa,
lé te sít mény szám:
XXI/AT

Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

17. 24T jelû zsilip átépítés,
létesítmény szám:
XXI/24T

Zalavár (hrsz. 022/4) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

18. 23T jelû zsilip átépítés,
létesítmény szám:
XXI/23T

Keszthely (hrsz. 0380) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

19. 25T jelû zsilip átépítés,
létesítmény szám:
XXI/25T

Zalavár (hrsz. 023/2) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
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Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg valósításával

kap cso la tos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

20. 30T (2. hajózó zsilip)
bontása, létesítmény
szám: XXI/D

Keszthely (hrsz. 0380) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

21. 2. sz. terelõtöltés
árapasztó bukó
átépítése, létesítmény
szám: XXI/AB

Balatonmagyaród 
(hrsz. 04)

vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

22. Zalavári határolótöltés
megszaggatása 4 db
átjárást biztosító híd
építésével, létesítmény
szám: XXII/TH

Zalavár (hrsz. 022/1) vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

23. Hídvégpuszta
bevédése, létesítmény
szám: XXII/HP

Zalavár vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

24. Sármellék-Balaton-
magyaród közút
bevédése, létesítmény
szám: XXII/3

Zalavár vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

25. 20kV-os vezeték
áthelyezése

Zalavár villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Gyõri Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

26. 4T és Kányavári sziget
között 2 km hosszú,
3 m széles aszfaltozott
üzemi út építése,
létesítmény szám:
XXIII/4K

Zalavár építésügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal

nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

27. 4. sz. híd, új felüljáró
híd építése MÁV
vízvédelmi töltések
megközelítésére

Zalakomár építésügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal

nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

28. Hídvégi tó
megkerülésének
létesítményei:
5T, 6T zsilip, Holt
meder rekonstrukció,
Kis-Zala torkolati zsilip 
rekonstrukció, új
csatorna a Kis-Zala és
a Mekenyei
szivattyútelep között,
létesítmény szám:
XXV/H

Zalavár vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

29. Fenéki tó belsõ
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder rekonstrukció,
5. sz. híd, új csatorna és 
töltés a Zala és
a vízszintszabályozó
csatorna között, 31T és
32T zsilip, létesítmény
szám: XXV/F

Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród

építésügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal

nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
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Pro jekt elem, lé te sít mény
A lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás
meg valósításával

kap cso la tos en ge dé lyek
Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

30. hallépcsõ a 4T mûtárgy 
mellett, létesítmény
szám: XXVI

Balatonmagyaród vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

31. vízimunka, közlekedési 
korlátozás, rakodási
tevékenység

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás meg valósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ szakhatóságok

1. Vízügyi hatósági engedély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

b) ille té kes me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság  b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy

8.1. termõföldvédelem megyei földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8.2. talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi 
szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

8.3. erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi 
szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

9. kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ille té kes
területi szerve

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi
szerve

10. egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala

11. hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

12. mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
központi szerve
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2. Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és vízügy

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

2. köz le ke dés

2.1. köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.2. vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek 
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

2.3. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

4. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem zárt 
ma gán utak esetében

b) ille té kes me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

6. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

7. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter

8. föld mû ve lés ügy

8.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

8.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti 
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

8.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti 
szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti
szerve

10. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

11. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

12. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve
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3. Út ügyi épí té si en ge dély

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és vízügy

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

2. épí tés ügy a Kor mány – ille té kes – ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve

nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

3. köz le ke dés

3.1. légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3.2. vas úti köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt Ügyek 
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

3.3. vízi köz le ke dés:

a) a vízi úttá mi nõ sí tett bel vi zet és
ki kö tõt érin tõ ügyek ben (az úszó mû ves
ki kö tõ ki vé te lé vel)

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett bel vi zet és 
úszó mû ves ki kö tõt érin tõ ügyekben

b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hivatala

4. föld tan bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. bá nyá szat bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

6. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese té ben a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem zárt 
ma gán utak esetében

b) ille té kes me gyei rend õr-fõ ka pi tány ság b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

7. tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

8. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve zér kar hon vé del mi mi nisz ter

9. föld mû ve lés ügy

9.1. ter mõ föld vé de lem me gyei föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

9.2. ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

9.3. er dõ vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szerve

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Központ

10. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes
te rü le ti szerve

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal köz pon ti
szerve

11. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat re gi o ná lis intézete

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hivatala

12. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak
elnöke

13. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi
hatósága

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szerve

2009/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14123



V. A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

38/2009. (IV. 8.) FVM
rendelete

az egyes állatbetegségek és zoonózisok
felszámolására, az ellenük való védekezésre
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti

programok 2009. évi finanszírozásának
szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 20. pontjá-
ban, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – a következõket ren-
delem el:

Célok, célterületek

1. §

A tagállamok által 2009-re és az azt követõ évekre be-
nyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolá-
sára, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kíséré-
sükre irányuló éves és többéves programok, valamint az
azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváha-
gyásáról szóló, 2008. november 28-i 2008/897/EK bizott-
sági határozatnak (a továbbiakban: Határozat) megfele-
lõen, az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozat szerint, az alábbi célte-
rületeken vehetõ igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) kéknyelv betegség az endemikus vagy nagy fertõzé-
si kockázatot jelentõ területeken [Határozat 4. cikk],

b) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állo-
mányokban elõforduló szalmonellózis (zoonózist okozó
szalmonella) [Határozat 5. cikk],

c) klasszikus sertéspestis [Határozat 6. cikk],
d) a baromfiban és a vadon élõ madarakban elõforduló

madárinfluenza [Határozat 8. cikk],
e) a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak (TSE), szar-

vasmarhák szivacsos agyvelõbántalma (BSE) és súrlókór
[Határozat 9. cikk],

f) a veszettség [Határozat 10. cikk],

g) az Aujeszky-betegség [Határozat 12. cikk]
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelem-
mel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti progra-
mokhoz kapcsolódóan.

2. §

Az 1. § szerinti programok végrehajtásának alapjául
szolgáló rendelkezéseket a Határozat 4., 5., 6., 8., 9., 10. és
12. cikkével elfogadott nemzeti programok, valamint

a) a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól
31/2009. (III. 27.) FVM rendelet,

b) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet,

c) a klasszikus sertéspestis elleni védekezésrõl szóló
75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet,

d) a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabá-
lyairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet,

e) a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésé-
rõl, az ellenük való védekezésrõl, illetve leküzdésükrõl
szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet,

f) a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet,

g) a sertésállományok Aujeszky-betegségtõl való men-
tesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról
szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
állapítja meg.

A pénzügyi hozzájárulás forrása és mértéke

3. §

A pénzügyi hozzájárulás forrása:
a) a központi költségvetésben a Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az egyes állat-
betegségek ellenõrzése és felszámolása támogatása jogcí-
men az 1. §-ban meghatározottak szerinti célterületek fi-
nanszírozására elõirányzott összeg, valamint

b) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap terhére
a Határozat szerint az 1. § szerinti célterületek finanszíro-
zására meghatározott pénzösszeg, melynek nemzeti for-
rásból történõ elõfinanszírozásához szükséges összegét
a Magyar Államkincstár megelõlegezési számlák közbeik-
tatásával biztosítja a Kincstári Egységes Számláról.

A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános
feltételei

4. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) állattartó: az a természetes vagy jogi személy, illet-

ve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szer-
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vezet, amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesít-
mény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleg-
gel felelõs;

b) végrehajtási idõszak: a 2009. január 1-je és 2009.
december 31-e közötti idõszak.

(2) A jogosultság mértékét alátámasztó számlákon és
egyéb bizonylatokon szereplõ összegekhez abban az eset-
ben nyújtható pénzügyi hozzájárulás, amennyiben a szám-
lák és bizonylatok teljesítési dátuma a végrehajtási idõ-
szakra esik. A pénzügyi hozzájárulás folyósításá-
ra – amennyiben az igénylõ nem a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), illetve az
MgSzH Központ – csak a pénzügyileg teljesített számla
esetében kerülhet sor.

(3) A pénzügyi hozzájárulás alapja a pénzügyileg telje-
sített számlán és egyéb bizonylaton szereplõ költségek ál-
talános forgalmi adó nélküli, egyéb adót sem tartalmazó
összege.

A kéknyelv betegség felszámolására
és figyelemmel kísérésére az endemikus

vagy nagy fertõzési kockázatot jelentõ területeken

5. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Határozat 4. cikkével el-
fogadott nemzeti program szerinti virológiai, szerológiai
és entomológiai megfigyeléshez szükséges laboratóriumi
vizsgálatok, valamint a csapdák és az oltóanyag beszerzé-
sének költségeire vehetõ igénybe. A keretösszeg a végre-
hajtási idõszakra legfeljebb 1 000 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) ELISA próbára vizsgálatonként az 5 EUR,
b) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 20 EUR,
c) oltóanyag beszerzése esetén adagonként a 0,6 EUR

összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

A Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke
állományokban elõforduló szalmonellózis (zoonózist

okozó szalmonella) ellen való védekezés finanszírozása

6. §

(1) Pénzügyi hozzájárulás a Határozat 5. cikkével elfo-
gadott nemzeti program szerinti hatósági mintavétel kere-

tében elvégzett bakteriológiai vizsgálatokra, szerotipizálá-
si költségekre, a felszámolásra került baromfik értékéért
a tulajdonosok részére fizetendõ kárenyhítésre, az oltó-
anyagok beszerzésére, valamint a fertõtlenítés hatékony-
ságának igazolására végzett laboratóriumi vizsgálatok
költségeire vehetõ igénybe. A keretösszeg a végrehajtási
idõszakra legfeljebb 2 900 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
a) a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi vizs-

gálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei tekin-
tetében 50 000 EUR keretösszegig,

b) az állattartónak az MgSzH által jóváhagyott járvány-
ügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges
oltóanyagok beszerzési költségeinek a Határozat 5. cikk
(3) bekezdésében meghatározott összeget meg nem haladó
mértékû megtérítéséhez tenyész- és tojóállományokban
1 400 000 EUR keretösszegig,

c) az állattartónak az MgSzH által elrendelt, a fertõzött
tojó- vagy tenyészállomány felszámolása, illetve elkülö-
nített vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez
1 450 000 EUR keretösszegig jogosult.

(3) Az MgSzH a (2) bekezdés b) és c) pontban szereplõ
hozzájárulást csak olyan állattartónak történt kifizetést
követõen igényelheti, amely

a) eleget tett
aa) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcso-

latos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl
szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben meghatározott
bejelentési kötelezettségének, és

ab) a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályai-
ról szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendeletben foglalt kötele-
zettségeinek;

b) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
ba) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vé-

teli, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezett-
ségének eleget tett,

bb) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kifizetés esetén
a beszerzett oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által
jóváhagyott járványügyi intézkedési tervében leírtak sze-
rint használja fel,

bc) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll
gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási el-
járás alatt,

bd) nincs köztartozása, és
c) naptári negyedévre vonatkozóan egy alkalommal,

a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig, az elsõ ne-
gyedévre vonatkozóan 2009. május 31-ig postai úton be-
nyújtja a telephely szerint illetékes MgSzH-hoz:

ca) a (2) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetén
a tárgyidõszakban az oltóanyag beszerzésének költségeit
igazoló bizonylatok (számlák, kifizetést igazoló bizonyla-
tok), az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok má-
solati példányait, valamint

cb) a költségtérítés iránti 1. számú melléklet szerinti ké-
relmet.
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(4) Az MgSzH a kérelmek alapján dönt a költségtérítés
összegérõl, arról határozatot állít ki és a költségtérítés
összegét – az adott célterületre meghatározott keret figye-
lembevételével – kifizeti az állattartónak.

(5) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) a bakteriológiai vizsgálat esetében (tenyésztés) vizs-
gálatonként a 10 EUR,

b) egy adag oltóanyag beszerzésére adagonként a
0,1 EUR,

c) a Salmonella spp. megfelelõ izolátumainak szeroti-
pizálása esetén vizsgálatonként a 40 EUR,

d) a fertõtlenítõk alkalmazásának hatékonysága igazo-
lásának elemzésére vizsgálatonként a 10 EUR,

e) a Gallus gallus tenyészbaromfik felszámolása esetén
madaranként a 7 EUR,

f) a Gallus gallus tojóbaromfik felszámolása esetén ma-
daranként a 3 EUR összegeket.

(6) Az MgSzH-nak a pénzügyi hozzájárulás kifizetése
iránti, 2. számú melléklet szerinti kérelméhez csatolni kell
a tárgyidõszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bi-
zonylatokról készült, a 3. számú melléklet szerinti összesí-
tõ kimutatást.

A klasszikus sertéspestis ellen való védekezés
finanszírozása

7. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Határozat 6. cikkével el-
fogadott nemzeti program szerinti, a házisertések és vad-
disznók virológiai és szerológiai vizsgálati költségeire ve-
hetõ igénybe. A keretösszeg a végrehajtási idõszakra leg-
feljebb 700 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg az ELISA próbára
vizsgálatonként az 5 EUR összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

A baromfiban és a vadon élõ madarakban elõforduló
madárinfluenza felmérési programjainak finanszírozása

8. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Határozat 8. cikkével el-
fogadott nemzeti program szerinti felmérési programok la-
boratóriumi költségeire, valamint a vadon élõ madarakból

történõ mintavétel költségeire vehetõ igénybe. A keret-
összeg a végrehajtási idõszakra legfeljebb 360 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke vadon élõ mada-
rak mintavételezésére mintánként 20 EUR, továbbá az iga-
zolt költségek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) az ELISA próbára vizsgálatonként a 2 EUR,
b) agargél-immundiffúziós próbára vizsgálatonként a

2,4 EUR,
c) H5/H7 altípusokra HI-próbára vizsgálatonként a

24 EUR,
d) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 60 EUR,
e) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 30 EUR összegeket.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

A fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak (TSE) figyelemmel
kísérésének, szarvasmarhák szivacsos agyvelõbántalma

(BSE) és surlókór felszámolásának finanszírozása

9. §

(1) Az e rendelet szerinti pénzügyi hozzájárulás a Hatá-
rozat 9. cikkével elfogadott nemzeti programok szerinti
gyorstesztek és elsõdleges molekuláris vizsgálatok költsé-
geire, valamint a genotípus-vizsgálatok költségére vehetõ
igénybe. A keretösszeg a végrehajtási idõszakra legfeljebb
900 000 EUR.

(2) A genotípus vizsgálatokra a keretösszeg a végrehaj-
tási idõszakra legfeljebb 200 000 EUR. A támogatás
igénybevételére jogosult a Magyar Juhtenyésztõk és Kecs-
ketenyésztõk Szövetsége.

(3) A gyorstesztek és elsõdleges molekuláris vizsgála-
tok költségeire a keretösszeg a végrehajtási idõszakra leg-
feljebb 700 000 EUR. A pénzügyi hozzájárulás igénybe-
vételére az MgSzH jogosult.

(4) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett
szarvasmarhaféléken végzett vizsgálatokra vizsgálaton-
kénti 5 EUR,

b) a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett
juh- és kecskeféléken végzett vizsgálatokra vizsgálaton-
kénti 30 EUR,

c) a 999/2001/EK rendelet III. mellékletében említett
szarvasféléken végzett vizsgálatokra vizsgálatonkénti
50 EUR,

d) a 999/2001/EK rendelet X. mellékletének C. fejezete
3.2. bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett elsõdle-
ges molekuláris vizsgálatokra vizsgálatonkénti 175 EUR,

e) genotípus-vizsgálatonkénti 12 EUR összeget.
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(5) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

A veszettség felszámolásának finanszírozása

10. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Határozat 10. cikkével el-
fogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgála-
tok, valamint az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költ-
ségeire vehetõ igénybe. A keretösszeg a végrehajtási idõ-
szakra legfeljebb 1 560 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
Központ jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg

a) ELISA próbára vizsgálatonként a 16 EUR,
b) a tetraciklin csontban való kimutatására szolgáló

tesztre vizsgálatonként a 16 EUR összegeket.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

Az Aujeszky-betegség felszámolásának
finanszírozása

11. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás a Határozat 12. cikkével el-
fogadott nemzeti program szerinti laboratóriumi vizsgála-
tok költségeire vehetõ igénybe. A keretösszeg a végrehaj-
tási idõszakra legfeljebb 160 000 EUR.

(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH
jogosult.

(3) A pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költsé-
gek 100%-a, de nem haladhatja meg ELISA próbára vizs-
gálatonként a 2 EUR összeget.

(4) A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kére-
lemhez csatolni kell a tárgyidõszakban a kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatokról készült, a 3. számú mellék-
let szerinti összesítõ kimutatást.

A pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõ kérelem
benyújtása

12. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet negyed-
évente egy alkalommal, az 1. §-ban meghatározott célterü-

letenként külön-külön, a 2. számú melléklet szerinti forma-
nyomtatványon, a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó
napjáig, postai úton a Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz (a továbbiakban: MVH) lehet benyújtani. A be-
nyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az MVH a kérelmeket azok beérkezési sorrendje
szerint bírálja el. Hiánypótolt kérelmek esetében az elbírá-
lás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének
idõpontja határozza meg.

(3) Az adott célterületre meghatározott keret kimerülése
esetén az MVH a kereten felül beérkezett kérelmeket érde-
mi vizsgálat nélkül elutasítja. A célterületre meghatározott
keret 80 százalékos kimerülésérõl az MVH haladéktalanul
tájékoztatja az agrárpolitikáért felelõs minisztert és az
MgSzH Központját.

A pénzügyi hozzájárulás folyósítása

13. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem MVH általi
jóváhagyását követõen a jóváhagyott összeget az MVH
a pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylõnek 30 napon
belül az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett bank-
számlájára utalja át.

(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulás
forintban kerül kifizetésre. Az euró-forint átváltás az
Európai Központi Bank által jegyzett, a rendelet hatályba-
lépésének napján érvényes árfolyamon történik.

A kifizetési feltételek teljesítésének utólagos ellenõrzése,
jogkövetkezmények

14. §

A részleges költségtérítés igénylésére vonatkozó felté-
telek teljesítését a 6. § (3) bekezdése vonatkozásában az ál-
lattartónál az MgSzH helyszíni ellenõrzés során is vizsgál-
hatja. Amennyiben a részleges költségtérítés kifizetését
követõen az MgSzH azt állapítja meg, hogy a kérelmezõ
a részleges költségtérítés feltételeit nem teljesíti vagy ké-
relmében valótlan adatokat közölt vagy valótlan tartalmú
nyilatkozatot tett, úgy a kifizetett összeg jogosulatlanul
igénybe vett kifizetésnek minõsül.

Záró rendelkezések

15. §

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

Az elsõ negyedévre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás
iránti kérelmet a 12. § (1) bekezdésében foglaltaktól elté-
rõen 2009. június 20-ig kell benyújtani.

17. §

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásá-
ra, ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti
programok finanszírozásának szabályairól szóló
95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 2009. június 30-án ha-
tályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §

Ez a rendelet a tagállamok által 2009-re és az azt követõ
évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok fel-
számolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kí-
sérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programok, va-
lamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás
jóváhagyásáról szóló, 2008. november 28-i 2008/897/EK bi-
zottsági határozat 4–6., 8–10. és 12. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelethez

KÉRELEM
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre

és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló
38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet alapján a Gallus gallus állományokban elõforduló szalmonellózis ellen való

védekezésre irányuló nemzeti programokhoz kapcsolódó költségtérítés igénybevételéhez

Benyújtandó:
a telephely szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz

1. Az állattartó adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Tel: ....................................................................................................................................................................................

Ügyfél-nyilvántartási száma: ����������

Adószáma: �����������

Adóazonosító jele: ���������

2. Az állatállomány adatai

Tenyészetkód: ������
Hasznosítási irány: tenyész / tojó * állomány * a megfelelõt kérjük aláhúzni

2.1. Immunizálás esetén

A felhasznált vakcina adatai:

Vakcina megnevezése Vakcina mennyisége Gyártási száma

2.2. Az állomány felszámolása, illetve elkülönített vágása esetén

Levágatott egyedszám: .............. db
A levágást végzõ vágóhíd tenyészetkódja:������
A megsemmisítést, felszámolást, illetve az elkülönített vágást elrendelõ határozat száma: .............................................



3. Nyilatkozatok

a) Nyilatkozom, hogy eleget tettem a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyil-
vántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségemnek.

b) Nyilatkozom, hogy eleget tettem a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 2/2008. (I. 4.) FVM ren-
deletben foglalt kötelezettségeimnek.

c) Nyilatkozom, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tettem.

d) Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve
természetes személy esetében nem állok gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

e) Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor nincs köztartozásom.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................., 200.......... ........................... hó ....... nap.

..........................................................
állattartó (cégszerû) aláírása

Melléklet:

a 6. § (2) bekezdés b) pont szerinti jogcím esetén a tárgyidõszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (szám-
lák, kifizetést igazoló bizonylatok, az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok) másolati példányai
............................................................................................................................................................................................

4. A vágóhíd telephelye szerint illetékes MgSzH igazolása az állomány felszámolása, illetve elkülönített vágása esetén

....................................................... Megyei Iktatószám:
MgSzH ...................................................

Igazolom, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertõzött Gallus gallus állományból

................ db állatot 200... ........................ hó ....... napján levágtak,

a BIR szállítólevél kódja: �����������

................ db állatot 200.... ....................... hó ....... napján levágtak,

a BIR szállítólevél kódja: �����������

................ db állatot 200.... ....................... hó ....... napján levágtak,

a BIR szállítólevél kódja: �����������

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hónap .............. nap.

......................................................
igazgató fõállatorvos

P. H.
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2. számú melléklet a 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelethez

KIFIZETÉSI KÉRELEM
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre

és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló
38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet alapján igényelhetõ pénzügyi hozzájáruláshoz

Benyújtandó:
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. Az igénylõ adatai

Az igénylõ neve:

Adószáma: ����������-�-��

Adóazonosító jele:��������

Ügyfél-nyilvántartási száma:����������

2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás

Programok Célterületek
Igényelt pénzügyi

hozzájárulás összege
(Ft)

a kéknyelv betegség

a Gallus gallus
tenyészállományokban elõforduló
szalmonellózis

a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi
vizsgálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei

az állattartó állategészségügyi programja szerinti
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének
költségei

az állattartónál a fertõzött állomány felszámolása miatt
keletkezett kár enyhítésére

a Gallus gallus tojóállományokban
elõforduló szalmonellózis

a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi
vizsgálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei

az állattartó állategészségügyi programja szerinti
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének
költségei

az állattartónál a fertõzött állomány felszámolása miatt
keletkezett kár enyhítésére

a Gallus gallus brojlercsirke
állományokban elõforduló
szalmonellózis

a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi
vizsgálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei

a klasszikus sertéspestis

a baromfiban és a vadon élõ
madarakban elõforduló
madárinfluenza

a fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak
(TSE): szarvasmarhák szivacsos
agyvelõbántalma (BSE) és surlókór
felszámolásának finanszírozása

gyorstesztek és elsõdleges molekuláris vizsgálatok
költségei

genotípus vizsgálatok költségei

a veszettség

az Aujeszky-betegség

Összesen:
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3. Nyilatkozatok*:

Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................. 200.... ........................... hó ......... nap.

..............................................
(cégszerû) aláírás

Melléklet: a tárgyidõszakban a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról készül összesítõ kimutatás.

* Csak a Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége esetében.

3. számú melléklet a 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelethez

Összesítõ kimutatás a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatokról

Tárgyidõszak: ............ év ....... negyedév

Számla/egyéb bizonylat
száma

Számla/egyéb bizonylat
teljesítési ideje

A számla nettó költsége

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az összesítõben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................. 200... ............................ hó ...... nap.

...................................................
(cégszerû) aláírás
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
7/2009. (IV. 8.) IRM

rendelete

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról
és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet,

valamint a bíróságokon és az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában

foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak
munkakörének és képesítési feltételének

meghatározásáról és ügyviteli vizsgájáról szóló
5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdése b) és
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az Országos
Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben –, az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjá-
ban foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésé-
rõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a továbbiakban:
Képzési R.) 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása ér-
dekében a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök
(a továbbiakban az 1/A–1/C. §-ok alkalmazásában: kine-
vezõ) évente két alkalommal közös, összesített pályázatot
(a továbbiakban: központi felvételi) írnak ki, melynek ér-
dekében a tárgyév január 15. napjáig, és július 15. napjáig
tájékoztatják az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) az adott félévben be-
tölthetõ álláshelyek számáról. A bírósági igények összesí-
tésérõl, valamint a pályázatok egységes feltételekkel, be-
érkezési és elbírálási határidõvel történõ közzétételérõl
a Hivatal gondoskodik.”

(2) A Képzési R. 1/A. § (4) bekezdés e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]
„e) a pályázat benyújtásának feltételeit, beérkezésének

és elbírálásának határidejét,”

2. §

A Képzési R. 1/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„1/C. § (1) A kinevezõ, ha
a) valamely pályázó versenyvizsgára köteles, a Hivatal

1/B. § (3) bekezdésében foglalt értesítésétõl,

b) kizárólag versenyvizsgára nem köteles pályázó
nyújtott be pályázatot, a pályázó nyilvántartásban szereplõ
adatainak megérkezésétõl
számított 30 napon belül dönt a pályázat elbírálásáról. En-
nek során a sikeres versenyvizsgát tett pályázót meghall-
gathatja.

(2) Ha a pályázó több álláshelyre pályázik, az (1) bekez-
désben megjelölt elbírálási határidõ valamennyi kinevezõ-
re együttesen vonatkozik, ebben az esetben a kinevezõk
a pályázatok elbírálása során együttmûködni kötelesek.

(3) A kinevezõ a pályázat elbírálásától számított 2 mun-
kanapon belül tájékoztatja a Hivatalt a kinevezni kívánt
pályázóról. A több álláshelyet is megjelölõ, sikeres ver-
senyvizsgát tett pályázó kinevezésérõl elsõként az elsõ he-
lyen megjelölt bíróság elnöke jogosult dönteni, melyrõl
a Hivatalt és a pályázót az elbírálástól számított 2 munka-
napon belül értesíti. A döntés tartalmáról a Hivatal a sor-
rendben megjelölt további bíróság(ok) elnökét (elnökeit)
az értesítéstõl számított 2 munkanapon belül tájékoztatja.”

3. §

A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi al-
kalmazottak munkakörének és képesítési feltételének
meghatározásáról és ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001.
(III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Képesítési R.)
1. számú melléklet II. pont 22. alpontja helyébe e rendelet
mellékletében megjelölt alpont lép.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Képzési R.

a) 1/A. § (2) bekezdése és
b) 1/B. § (2) bekezdése.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Képzési R. 1/B. § (1) bekezdésében az „A központi

felvételi” szövegrész helyébe a ,,Az évente két alkalom-
mal tartandó központi felvételi” szöveg,

b) a Képzési R. 1/B. § (1) és (3) bekezdéseiben a ,,be-
nyújtási” szövegrész helyébe a ,,beérkezési” szöveg,

c) a Képzési R. 1/B. § (1) bekezdésében a ,,benyújtásá-
nak” szövegrész helyébe a ,,beérkezésének” szöveg
lép.

(4) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 7/2009. (IV. 8.) IRM rendelethez

A Képesítési R. 1. számú melléklet II. pont 22. alpontja a következõk szerint módosul:

[Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak]

„22. Fizikai munkakörök:

22.1. Gépkocsivezetõ a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség és hivatásos gépjármûvezetõi igazolvány

22.2. Mûhelyvezetõ, szakmunkás az adott szakmának megfelelõ szakmunkás-bizonyítvány

22.3. Felvonókezelõ a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség és felvonókezelõi szakvizsga

22.4. Távbeszélõközpont-kezelõ a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

22.5. Portás, rendész a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

22.6. Kézbesítõ, hivatalsegéd a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

22.7. Üzemeltetési vezetõ szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
felsõfokú iskolai végzettség

22.8. Étteremvezetõ szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
felsõfokú iskolai végzettség

22.9. Étteremvezetõ-helyettes szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
felsõfokú iskolai végzettség

22.10. Felszolgáló felszolgáló vagy vendéglátó-ipari szakképesítés

22.11. Pultos szakirányú (vendéglátó-ipari vagy idegenforgalmi) középfokú
iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.12. Konyhafõnök szakirányú (vendéglátó-ipari) középiskolai végzettség és szakács
szakképesítés

22.13. Szakács szakács szakképesítés

22.14. Szállodai vezetõ gondnok középfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.15. Szállodai gondnok-helyettes középfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés

22.16. Recepció vezetõ szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
felsõfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret

22.17. Recepciós szakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi)
középfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret

22.18. Raktáros középiskolai végzettség és szakirányú (raktáros) szakképesítés

22.19. Nyomdász szakirányú (mûszaki, nyomdász, informatikai) középfokú iskolai
végzettség

22.20. Technikus középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú
szakképesítés

22.21. Úszómester a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga
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22.22. Betanított munkás a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

22.23. Segédmunkás a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

22.24. Házfelügyelõ a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
8/2009. (IV. 8.) IRM

rendelete
az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl,
valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési

és egyéb szakmai feltételekrõl szóló
9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszterrel, valamint az önkormányzati mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben
– a következõket rendelem el:

1. §

Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltéte-
lekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban:
Iszr.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(7) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. de-
cember 31. napjáig ingatlanforgalom, ingatlan-értékbecs-
lés és kisajátítás szakterületeken

a) fõiskolai szintû alapképzésben szerzett építészmér-
nök vagy építõmérnök végzettséggel az igazságügyi szak-
értõi névjegyzékbe felvett, vagy

b) a 11. számú melléklet 13. pontjában vagy az a) pont-
ban meg nem jelölt egyetemi vagy fõiskolai szintû alap-
képzésben szerzett végzettséggel a névjegyzékbe felvett,
rendelkezik ingatlan szakértõi szakon szerzett egyetemi
szakmérnöki vagy ingatlangazdálkodási szakértõi végzett-
séggel, vagy az OKJ-ben szereplõ ingatlanközvetítõ szak-
képesítéssel, és a Szaktv. 32. § (1) bekezdés a) pontja alap-
ján hozott jogerõs határozat kézhezvételétõl számított két

éven belül igazolja, hogy a felnõttképzésrõl szóló törvény
szerint akkreditált ingatlan-értékbecslõk mûszaki tanfo-
lyamát eredményesen elvégezte,
az a névjegyzékbõl való törléséig ingatlan-értékbecslés szak-
területen igazságügyi szakértõi tevékenységet végezhet.”

2. §

Az Iszr. a 42. §-t követõen a következõ 42/A. §-sal egé-
szül ki:

„42/A. § Ingatlan-értékbecslõk mûszaki tanfolyamának
e rendelet alkalmazásában olyan tanfolyam minõsül,

a) amelyet a felsõoktatási szakindítás eljárási rendjérõl
szóló jogszabály alapján okleveles építészmérnök vagy
okleveles építõmérnök mesterképzési szak indítására
szakindítási engedéllyel rendelkezõ felnõttképzési intéz-
mény indított,

b) amelynek a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti
képzési programjának célja az igazságügyi ingatlan-érték-
becslés szakértéshez szükséges épületekkel, építmények-
kel kapcsolatos mûszaki ismeretek átadása,

c) amelynek a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti
képzési programját a felnõttképzési intézmény a szakterü-
let ágazati követelményeiért felelõs szerv egyetértésével
készítette el,

d) amelynek szervezését és a tanfolyam képzési prog-
ramjában meghatározott vizsgák lebonyolítását a felnõtt-
képzést folytató intézmény a Magyar Igazságügyi Szakér-
tõi Kamara elnöksége bevonásával végzi, és

e) amelynek a tanfolyamot lezáró vizsgáján a vizsgabi-
zottságot úgy alakították meg, hogy abban a Magyar Igaz-
ságügyi Szakértõi Kamara elnöksége által kijelölt olyan
ingatlan-értékbecslés szakterületre felvett igazságügyi
szakértõ is tagja, aki a 11. számú melléklet 13. pontjában
megjelölt képesítési feltételeknek megfelel.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre is alkal-
mazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Iszr. 5. számú melléklet A) részének 26. pontjában

a ,,fõiskolai vagy egyetemi” szövegrész helyébe az „egye-
temi”,



b) az Iszr. 5. számú melléklet A) rész 21. pontjának
a) alpontjában, az 5. számú melléklet A) rész 24. pontjának
a) alpontjában, az 5. számú melléklet A) rész 25. pontjának
a) alpontjában, az 5. számú melléklet A) rész 28. pontjának
a) alpontjában, valamint az 5. számú melléklet A) rész
44. pontjának e) alpontjában az „egyetemi vagy fõiskolai”
szövegrész helyébe az „egyetemi”,

c) az Iszr. 12. számú mellékletében a melléklet 9. pont-
ját követõen az „a) 10. titokszakértés” szövegrész helyébe
a ,,10. titokszakértés”
szöveg lép.

(3) E rendelet a hatálybalépést követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter, valamint a pénzügyminiszter

16/2009. (IV. 8.) KHEM–PM
együttes rendelete

a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon
belüli számviteli elkülönítésérõl szóló

50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelet
módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon be-
lüli számviteli elkülönítésérõl szóló 50/2007. (IV. 26.)
GKM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) be-
kezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. § a)–c) pontjában meghatározott vasúti társaság
(a továbbiakban együtt: számviteli elkülönítésre kötelezett
vasúti társaság) a számviteli törvény szerinti éves beszá-
moló (a továbbiakban: éves beszámoló) kiegészítõ mellék-
letének részeként – a (3)–(6) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével – éves felügyeleti jelentést (a továbbiak-
ban: éves felügyeleti jelentés) készít, amely a következõ te-
vékenységek szerinti bontásban tartalmazza a mérleget,
eredménykimutatást, cash-flow kimutatást, az e rendelet

1. mellékletében meghatározott tevékenységi kimutatást,
valamint az ezeket magyarázó szöveges értékelést:]

„b) vasúti személyszállítás, ezen belül vasúti személy-
szállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerzõdésenként,”

2. §

(1) Ez a rendelet 2009. december 31-én lép hatályba, az R.
e rendelettel megállapított rendelkezését elõször a 2010. évre
vonatkozó éves beszámoló készítésére kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2011. június 1-jén veszti hatályát.

Dr. Molnár Csaba s. k., Dr. Veres János s. k.,
közlekedési, hírközlési pénzügyminiszter
és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter, valamint a pénzügyminiszter

17/2009. (IV. 8.) KHEM–PM
együttes rendelete

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteirõl,
valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének
és alkalmazásának alapvetõ szabályairól szóló

83/2007. (X. 6.) GKM–PM együttes rendelet
módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a pénz-
ügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteirõl, va-
lamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalma-
zásának alapvetõ szabályairól szóló 83/2007. (X. 6.)
GKM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„b) díjmegállapító szervezet:
ba) nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ ese-

tén a VPSZ,
bb) a ba) pontba nem tartozó pályahálózat-mûködtetõ

esetén a pályahálózat-mûködtetõ;”
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2. §

Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A díjmegállapító szervezet biztosítja, hogy]
„a) a Vtv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott díjsza-

bási rendszer – a Vtv. 55. § (11) bekezdésében foglalt
egyedi felár kivételével – a vasúti pályahálózat egészére
vonatkozóan azonos elveken alapuljon,”

3. §

Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A díjmegállapító szervezet a (2) bekezdésben foglal-
tak figyelembevételével és a 11. §-ban meghatározott tárgya-
lás lefolytatását követõen jogosult a Vtv. 55. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott egyedi kedvezmény nyújtására
azzal, hogy az új szolgáltatások kifejlesztésének és bevezeté-
sének ösztönzésére adott egyedi kedvezmény legfeljebb két
egymást követõ menetrendi évre vonatkozhat.”

4. §

Az R. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ

az (1) bekezdés szerinti jelentõs mérték túllépésérõl hala-
déktalanul értesíti a VPSZ-t.”

5. §

Az R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) A díjmegállapító szervezet a DM, a pályaháló-
zat-mûködtetõ utolsó lezárt üzleti évének tényadatai,
a DM-ben meghatározott egyéb adatforrások pályaháló-
zat-mûködtetõ utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó tény-
adatai, valamint a várható központi költségvetési támoga-
tás mértéke alapján határozza meg a díjszabási rendszer
adott menetrendi évre vonatkozó elemeit.”

6. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ
a DM és a Díjszámítási Dokumentum (a továbbiakban:
DD) elkészítéséhez szükséges valamennyi információt
megadja a VPSZ számára. Ha a VPSZ által kért informá-
ciót a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ nem
adja meg, a VPSZ a vasúti igazgatási szervnél piacfel-
ügyeleti eljárást kezdeményez.”

(2) Az R. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a vasúti

igazgatási szerv piacfelügyeleti tevékenysége keretében
megvizsgálja, hogy a díjszabási rendszer elemei
a 3–12. §-nak, a Vtv. 55. §-ának, valamint az egyenlõ bá-
násmód elvének megfelelnek-e.”

7. §

Az R. 17. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt – a következõ uniós
jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK
irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúrakapaci-
tás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati
díjának felszámításáról, 4. cikk (4)–(5) bekezdés, 6. cikk
(5) bekezdés, 7. cikk (3) és (6)–(9) bekezdés, 9. cikk
(4)–(5) bekezdés, 10. cikk (2)–(3) bekezdés, 12. cikk,
26. cikk (3) bekezdés, 30. cikk (3) bekezdés.”

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2009. december 31-én lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztá-
sáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának fel-
számításáról szóló, 2001. február 26-ai 2001/14/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (4) bekezdésének,
30. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(4) Hatályát veszti
a) az R. 13. §-át megelõzõ alcímben az „és Díjszámítási

Dokumentum” szövegrész,
b) az R. 13. § (7) bekezdése.

(5) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

9. §

Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a vasúti
igazgatási szerv piacfelügyeleti tevékenysége keretében
megvizsgálja, hogy a díjszabási rendszer elemei a
3–12. §-nak, a Vtv. 55. §-ának, a vasúti pályahálózathoz
történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló
101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet VI. fejezetének, vala-
mint az egyenlõ bánásmód elvének megfelelnek-e.”

Dr. Molnár Csaba s. k., Dr. Veres János s. k.,
közlekedési, hírközlési pénzügyminiszter
és energiaügyi miniszter
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VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság
44/2009. (IV. 8.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság folyamatban lévõ ügyben alkal-
mazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapí-
tására irányuló bírói kezdeményezések tárgyában meghoz-
ta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és meg-
állapításának, valamint folyósításának részletes szabályai-
ról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2007. január 1.
és december 31. napja között hatályos 12. számú mellékle-
te alkotmányellenes volt.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és meg-
állapításának, valamint folyósításának részletes szabályai-
ról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2007. január 1.
és december 31. napja között hatályos 12. számú mellékle-
te a Zala Megyei Bíróság elõtt 7.K.20.390/2008. szám alatt
folyamatban lévõ perben nem alkalmazható.

3. Az Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. §
(7)–(9) bekezdései alkotmányellenességének megállapítá-
sára és megsemmisítésére irányuló, valamint ezen rendel-
kezéseknek a Zala Megyei Bíróság elõtt 7.K.20.390/2008.
szám, illetve a Somogy Megyei Bíróság elõtt
5.K.20.416/2008. szám alatt folyamatban levõ perekben
történõ alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói
kezdeményezéseket elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Zala Megyei Bíróság az elõtte 7.K.20.390/2008.
szám alatt folyamatban lévõ perben a tárgyalás felfüggesz-
tése mellett indítványozta az Alkotmánybíróságnál annak

megállapítását, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 50/A. § (7)–(9) bekezdései, illetve a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megálla-
pításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) – 2007. január 1. és december 31. napja között hatá-
lyos – 12. számú melléklete alkotmányellenesek. Kérte an-
nak kimondását is, hogy a hivatkozott jogszabályhelyek
a bíróság elõtt folyamatban lévõ perben nem alkalmazha-
tóak.

A bírói kezdeményezés szerint a felperes közgyógyellá-
tás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a helyi önkor-
mányzathoz mint elsõfokú szociális hatósághoz, amely
a felperes gyógyszerkeretét a Területi Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: TEP) szakhatósági állásfoglalása
alapján 6000 Ft havi egyéni és 6000 Ft évi eseti keretben
határozta meg. A felperes – arra hivatkozással, hogy havi
rendszeres gyógyszerköltsége ennél magasabb – megfel-
lebbezte a határozatot. Fellebbezését a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal azért utasította el, mert
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:
OEP) mint másodfokú szakhatóság az elsõfokú szakható-
sági állásfoglalást jóváhagyta. A közigazgatási hivatal ha-
tározata szerint a gyógyszerkeret meghatározásánál nincs
mód a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott
összegtõl való eltérésre. Az érintett a másodfokú határozat
bírósági felülvizsgálata iránt keresetet nyújtott be. Az eljá-
rásban a bíróság ideiglenes intézkedésként a felperes egyé-
ni havi gyógyszerkeretének összegét 12 000 Ft-ra emelte,
és ezt követõen az Alkotmánybírósághoz fordult. Az indít-
ványozó bíró szerint a Szoctv. 50/A. § (7)–(9) bekezdései
sértik az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdését és közvetve
a 70/D. § (1) bekezdését is. Meglátása szerint a törvény
meglehetõsen alacsony összegben maximálja a gyógyszer-
keretet, ami oda vezet, hogy a létminimumnál alacsonyabb
összegbõl élõk betegségének kezelése nincs biztosítva: ha
ugyanis e személyek gyógyszerköltsége a törvényi gyógy-
szerkeretet meghaladja, akkor a szükséges gyógyszerek
teljes körû megvásárlása megélhetésüket veszélyezteti. A
bíró elismeri, hogy a ,,szociális normák az ország minden-
kori teljesítõképességének függvényében hozhatók meg”,
de úgy véli, hogy „egy alkotmányos minimális ellátási
szint” biztosítása az állam kötelessége.

Az R. 37. § (1) bekezdése szerint a TEP a 12. számú
melléklet szerinti szakhatósági állásfoglalásban nyilatko-
zik az elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési
díjáról, külön megjelölve a gyógyszerek térítési díját. Az
indítványozó bíró szerint ez a szakhatósági állásfoglalást
magában foglaló – 2007-ben hatályos – blanketta sérti
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) 45. § (1) bekezdését, valamint 72. § (1) bekez-
dés ed) alpontját, és így az Alkotmány 35. § (2) bekezdé-
sét. A szakhatósági állásfoglalás blanketta ugyanis semmi-
féle indokolást nem tartalmaz, ami szakhatósági önkényre,
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másrészt oda vezethet, hogy a szociális hatóság a szakha-
tósági állásfoglalás indokát – melyet határozatába kellene
foglalnia – nem tudja megismerni, és így határozatát nem
tudja a Ket. elõírásai szerint megindokolni. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy sem az ügyfél, sem a határozatot felülvizsgáló
bíróság számára nem derülnek ki a határozatból annak in-
dokai.

2. A Somogy Megyei Bíróság az elõtte
5.K.20.416/2008. szám alatt folyamatban lévõ perben
a tárgyalás felfüggesztése mellett szintén annak megálla-
pítását indítványozta, hogy a Szoctv. 50/A. § (7)–(9) be-
kezdései sértik az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdését és ez-
zel összefüggésben a 70/D. § (1) bekezdését. Emellett a bí-
róság elõtt folyamatban lévõ perben alkalmazási tilalom
kimondását is kérte.

A bírói kezdeményezés szerint a felperes közgyógyellá-
tás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be az elsõ fokú
szociális hatósághoz, amely a felperes gyógyszerkeretét
a TEP szakhatósági állásfoglalása alapján 6900 Ft havi
egyéni és 6000 Ft évi eseti keretben határozta meg. A fel-
peres fellebbezését – miután az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár mint másodfokú szakhatóság az elsõfokú
szakhatósági állásfoglalást helybenhagyta – a Dél-dunán-
túli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyám-
hivatala elutasította. Az érintett a másodfokú határozat bí-
rósági felülvizsgálata iránt keresetet nyújtott be, melyben
a határozat megváltoztatását és a havi gyógyszerkeret fel-
emelését kérte. A perben kirendelt igazságügyi szakértõ
szakvéleménye szerint a felperes legkisebb havi gyógy-
szerköltsége 13 969 Ft, míg szakmailag elfogadható leg-
magasabb költsége 20 176 Ft. A bíróság ideiglenes intéz-
kedésként a felperes egyéni havi gyógyszerkeretének
összegét 12 000 Ft-ra emelte, majd ezt követõen az Alkot-
mánybírósághoz fordult. Indokai megegyeznek az elõzõ
indítványozó bíró érveivel.

3. Az Alkotmánybíróság az ügyeket – tárgyi összefüg-
gésükre tekintettel – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügy-
rendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egy-
séges szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat
(ABH 2003, 2065.) 28. § (1) bekezdésének megfelelõen
egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„35. § (2) (...) A Kormány rendelete és határozata tör-

vénnyel nem lehet ellentétes. (...)”
„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élõknek

joguk van a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egész-
séghez.”

„70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak
joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül be-

következett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
szükséges ellátásra jogosultak.”

2. A Szoctv. támadott rendelkezései:
„50/A. § (7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg

kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló
gyógyszer térítési díjának – ideértve a külön jogszabály
szerint kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesí-
tett gyógyszerért dobozonként fizetendõ díjat – összegét
(a továbbiakban: gyógyszerköltség). A gyógyszerköltség
meghatározásánál a kérelmezõ krónikus betegségéhez iga-
zodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb
költségû, külön jogszabályban meghatározott szakmai
szabályok szerint elsõként választandó, legalacsonyabb
napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell
alapul venni. A gyógyszerköltség megállapítása során leg-
feljebb havi 6000 forintig vehetõk figyelembe a nem csak
szakorvos által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra ren-
delhetõ gyógyszerek. Ha a kérelmezõ havi gyógyszerkölt-
sége a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti
összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvos
által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhetõ
gyógyszerek figyelembevételével, az egészségbiztosítási
szerv vezetõjének döntése alapján állapítható meg.

(8) Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni
havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 2006. évben legfel-
jebb havi 12 000 Ft lehet. A 2006. évet követõen az egyéni
gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét az éves köz-
ponti költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.
Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség
a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem
kerül megállapításra.

(9) Az eseti keret éves összege 2006. évben 6000 Ft. A
2006. évet követõen az eseti keret összegét az éves köz-
ponti költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.
Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult személy részére
egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, a gyógy-
szerkeret megegyezik az eseti kerettel.”

3. A Ket érintett rendelkezései:
„45. § (1) A szakhatóság hozzájárulását, a hozzájárulása

megtagadását, az egyedi szakhatósági elõírást vagy felté-
telt (a továbbiakban együtt: szakhatósági állásfoglalás),
valamint ezek indokolását az ügyben érdemi döntésre jo-
gosult hatóság – a közremûködõ szakhatóság megnevezé-
sével – határozatába foglalja.”

„72. § (1) A határozatnak tartalmaznia kell
(...)
e) az indokolásban
(...)
ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, (...)”

4. Az R. támadott 12. számú mellékletének 2007. ja-
nuár 1. és december 31. között hatályos szövege:
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„12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl

A közgyógyellátást kérelmezõ személyi adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .............................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................................................

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (6)–(7) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva, szakhatóságként fent nevezett személy

közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálásához

gyógyszerköltségének felülvizsgálatához

benyújtott háziorvosi igazolás figyelembevételével a rendszeres gyógyító ellátások költségét az alábbiak szerint állapí-
tom meg:

Megnevezés
Elismert költség

(Ft)

Összes gyógyító ellátás költsége [Szt. 49. § (2) bek.
a)–c) pont]

Gyógyszerköltség [Szt. 49. § (2) bek. a) pont]

Dátum: .................................................

P. H.

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

Ellenjegyezte:

...........................................................*
területi egészségbiztosítási szerv vezetõje

* 6000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén”
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III.

Az indítványok az alábbiak szerint részben megalapo-
zottak.

1. Az Alkotmánybíróság elõször a Szoctv. 50/A. §
(7)–(9) bekezdéseire vonatkozó indítványokat vizsgálta
meg. Az indítványozó bírók szerint e rendelkezések sértik
az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdését és a 70/D. § (1) be-
kezdését.

Az Alkotmánybíróság áttekintette a közgyógyellátásra
vonatkozó általános szabályokat, és a következõket állapí-
totta meg. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult sze-
mély részére az egészségi állapota megõrzéséhez és hely-
reállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdeké-
ben biztosított hozzájárulás [Szoctv. 49. § (1) bekezdés]. A
normatív, illetve méltányossági alapon megállapítható jo-
gosultság keretében a Szoctv. 49. §-a alapján az érintett té-
rítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatás-
ba befogadott gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig;
egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati se-
gédeszközökre; illetve bizonyos gyógyászati ellátásokra.
A gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támo-
gatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretbõl és az akut meg-
betegedésbõl eredõ gyógyszerszükséglet támogatását
szolgáló eseti keretbõl tevõdik össze. Az egyéni havi
gyógyszerkeret összegét – amely az indítványozó bíró hi-
vatkozásával ellentétben maximálisan nem 6000, hanem
12 000 Ft lehet – a Szoctv. 50/A. §-a szerint a háziorvos
igazolása alapján az egészségbiztosítási szerv állapítja
meg, amely az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet
alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzõnek. Mind-
azonáltal, ha a kérelmezõ havi gyógyszerköltsége
a 6000 Ft-ot meghaladja, az e feletti összeg a csak szakor-
vos által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhe-
tõ gyógyszerek figyelembevételével, az egészségbiztosítá-
si szerv vezetõjének döntése alapján állapítható meg. Az
eseti keret éves összege 6000 Ft.

A bírói kezdeményezések szerint a havi gyógyszerkere-
tet túlságosan alacsony összegben határozta meg a jogal-
kotó, megsértve a létminimum alatt élõk szociális bizton-
sághoz és legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez
való jogát.

Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza,
hogy „[a]z Alkotmány 70/D. §-ában foglalt lehetõ legma-
gasabb szintû testi és lelki egészséghez való jog biztosítása
olyan alkotmányos állami feladatot jelent, amelyet az ál-
lam központi szervei és a helyi önkormányzati – továbbá
egyéb – szervek rendszere révén valósít meg. Ennek kere-
tében az állam – egyebek között – egészségügyi intéz-
ményhálózat mûködtetésére és az orvosi ellátás megszer-
vezésére köteles. Az egészségügyi intézményhálózat és az
orvosi ellátás körében az Alkotmánybíróság csak elvon-

tan, általános ismérvekkel csak egészen szélsõ esetekre
korlátozottan határozhatja meg az állami kötelezettség kri-
tikus nagyságát, vagyis azt a szükséges minimumot,
amelynek hiánya már alkotmányellenességhez vezet.
Ilyennek volna minõsíthetõ például, ha az ország egyes te-
rületein az egészségügyi intézményrendszer és az orvosi
ellátás teljesen hiányozna. Az ilyen szélsõ eseteken túl
azonban az Alkotmány 70/D. §-ban meghatározott állami
kötelezettségnek nincs alkotmányos mércéje. A lehetõ leg-
magasabb szintû testi és lelki egészséghez való jog tehát
önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, az az Alkot-
mány 70/D. § (2) bekezdésében foglalt állami kötelezett-
ségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt
a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egész-
ség bizonyos területein alanyi jogokat határozzon meg.”
[54/1996. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1996, 173,
186–187.].

Az Alkotmánybíróság a szociális biztonsághoz való
jog [Alkotmány 70/E. §] kérdésével már több határozatá-
ban foglalkozott, és kimondta, hogy a rászorulókról való
gondoskodás nem a szociális jogok tekintetében fennál-
ló alanyi jog, hanem állami feladat. Az államnak az Al-
kotmányból levezethetõ kötelezettsége az intézményi
háttér biztosítása, a társadalombiztosítás és a szociális
támogatások rendszerének megszervezése és mûködte-
tése [32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146,
163.]. A 42/2000. (XI. 8.) AB határozat rendelkezõ ré-
szében a korábbi gyakorlatra alapítva a következõ meg-
állapítások szerepelnek: „Az Alkotmány 70/E. § (1) be-
kezdése szerinti szociális biztonsághoz való jog a szo-
ciális ellátások összessége által nyújtandó megélhetési
minimum állami biztosítását tartalmazza. A megélhetési
minimum garantálásából konkrétan meghatározott rész-
jogok (...), mint alkotmányos alapjogok nem vezethetõk
le. E tekintetben az állam kötelezettsége és ebbõl követ-
kezõen a felelõssége nem állapítható meg.

Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján az állam
a polgárok megélhetéshez szükséges ellátásra való jogá-
nak realizálása érdekében társadalombiztosítási és szo-
ciális intézményi rendszert köteles létrehozni, fenntartani
és mûködtetni. A megélhetési minimumot biztosító szoci-
ális ellátások rendszerének kialakításakor alapvetõ alkot-
mányi követelmény az emberi élet és méltóság védelme.
Ennek megfelelõen az állam köteles az emberi lét alapvetõ
feltételeirõl (...) gondoskodni.” (ABH 2000, 329.)

A 676/E/2000. AB határozat a következõképpen össze-
gezte az Alkotmánybíróság gyakorlatát. „Az Alkotmány-
bíróság – az Alkotmány rendelkezéseit értelmezõ hatáskö-
rében eljárva – mondta ki: »[a]z alkotmányossági mérce
ezzel – az emberi méltósághoz való jog bevonása foly-
tán – a 70/E. § (1) bekezdésének elvontságából (szociális
ellátórendszer fenntartása a megélhetéshez szükséges ellá-

14140 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/46. szám



tás biztosítására) a minõség tekintetében is konkréttá vált:
a szociális intézményrendszer keretében nyújtandó ellá-
tásnak olyan minimumot kell nyújtania, hogy az biztosítsa
az emberi méltósághoz való jog megvalósulását.«
[42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329, 334.] Az
Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott szociális bizton-
sághoz való jog tehát – az emberi méltósághoz való jog
megvalósulásának alkotmányos követelménye által meg-
határozottan – jelenti az emberi státus, az emberi létfeltéte-
lek mindazon összetevõit (segélyezési, ellátási, gondozási
formákat), amelyeket az állam a törvényalkotás útján biz-
tosítani köteles. Ennek megfelelõen a jogalkotó számára
a törvények szabályozásának elfogadása során az a kötele-
zettség fakad, hogy a betegségük, rokkantságuk miatt erre
rászorulók részére a megélhetéshez szükséges ellátást
a szociális intézmények rendszerével biztosítsa. A tör-
vényhozónak az ellátási formákat gazdasági, intézményi,
egészségügyi és más szempontokra figyelemmel, az embe-
ri méltósághoz való jog sérelme nélkül kell kialakítania.
Az államnak a polgárok szociális biztonsága tekintetében
fennálló kötelezettségeit, a szociális gondoskodás, az ellá-
tás jogintézményeit és mértékét az Alkotmány nem hatá-
rozza meg. »Az alkotmányi elõírások megvalósítása – szá-
mos feltételtõl függõen – változó és folyamatos tör-
vényhozási, jogalkalmazási, önkormányzati és társadalmi
feladat.« (1588/B/1991. AB határozat, ABH 1994, 510,
511.)

E szabadságot azonban korlátozhatja a társadalom min-
denkori helyzete, s végsõ soron határait megszabják az Al-
kotmány rendelkezései. A jogalkotó tehát a gazdaság hely-
zetére, az ellátó rendszerek teherbírására tekintettel alakít-
hatja a szociális ellátások körét, mindaddig, amíg vala-
mely az Alkotmányban rögzített elv (pl. a diszkrimináció
tilalmának elve) nem sérül. Az Alkotmánynak tehát a 17. §
és a 70/E. §-ai általános jelleggel nevesítik az államnak
a polgárok szociális biztonsága tekintetében fennálló köte-
lezettségeit (szociális ellátórendszer fenntartása), de nem
jelentenek alanyi jogot egy bizonyos meghatározott jöve-
delem megszerzéséhez, vagy életszínvonal fenntartásá-
hoz. Az Alkotmány a szociális ellátó rendszerek mûködé-
sére vonatkozó alapvetõ elveket és szempontokat nem ha-
tározza meg. Az egyes ellátások feltételeit, mértékét, és
ennek megfelelõen – az esetenként eltérõ – rászorultság és
megélhetéshez szükséges ellátás tartalmát a külön tör-
vények határozzák meg (pl. a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény). A szociális biztonság meg-
valósulása érdekében alkotott jogszabályok és egyéb jogi
eszközök határozzák meg tehát, hogy a szociális gondos-
kodást megvalósító szolgáltatásokból, juttatásokból stb.,
mely feltételek megléte esetén, mely személyi kör része-

sülhet. Ezen keresztül konkretizálódik az Alkotmány 17. §
és a 70/E. §-aiban általánosan elõírt állami kötelezettség.
Az Alkotmánybíróság a fentiekre figyelemmel hangsú-
lyozza, hogy a jogszabály, illetve a jogalkotó szabadon ha-
tározhatja meg a rászorultaknak járó ellátás feltételeit és
mértékét is, mindaddig amíg ezek a feltételek más alkot-
mányos rendelkezéseket nem sértenek.” (ABH 2005, 926,
929.).

Az Alkotmánybíróság osztja az indítványozó bírók ál-
láspontját abban a vonatkozásban, hogy a létminimum
alatt élõ közgyógyellátásra jogosultak számára adott
esetben nehézséget jelenthet, ha az állam csupán megha-
tározott mértékig vállalja át az érintettek gyógyszerkölt-
ségének megfizetését. Nem hagyható ugyanakkor figyel-
men kívül egyrészt az, hogy a gyógyszerkeret a társada-
lombiztosítási támogatásba befogadott (általános társa-
dalombiztosítási támogatással már eleve rendelkezõ)
gyógyszerekre vonatkozik, tehát ilyen értelemben a köz-
gyógyellátottak – rászorultságuk miatt – a gyógyszerel-
látás tekintetében további, többlet támogatást kapnak.
Ezen túlmenõen pedig az is fontos körülmény, hogy az
Alkotmányból levezethetõ, az emberi méltósághoz való
jog megvalósulásához elengedhetetlen megélhetési mi-
nimum biztosításának a kötelezettsége a szociális ellátá-
sok összessége által nyújtandó megélhetési minimumra
vonatkozik (32/1998. AB határozat, ABH 1998, 251,
254.). A jelenleg hatályos szabályozás szerint a köz-
gyógyellátásban részesülõk számos más szociális rászo-
rultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátást is
igénybe vehetnek (pl. lakásfenntartási támogatás, ener-
giafelhasználási támogatás, átmeneti segély, adósságke-
zelési szolgáltatás, mozgáskorlátozotti kedvezmények,
fogyatékossági támogatás, gyermekvédelmi támogatá-
sok stb.). Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatá-
ban úgy ítélte meg, hogy „[b]ár az Alkotmány 17. §-a tar-
talmazza az alkotmányossági szempontból is fontos rá-
szorultsági elvet, de önmagában ez az elv sem teremti
meg annak kényszerítõ voltát, hogy a hadigondozotti el-
látásnak ki kell terjednie a teljeskörû ingyenes gyógy-
szerellátásra” (1191/B/2005. AB határozat, ABH 2008.
május, 781, 783.). Az Alkotmánybíróság álláspontja sze-
rint a ,,térítésmentes gyógyszerhez jutás joga” az Alkot-
mány 17. §-a mellett sem az Alkotmány 70/D. §-ából,
sem pedig 70/E. §-ából nem vezethetõ le.

A közgyógyellátottak a gyógyszerellátás tekintetében
a hatályos jogszabályi környezetben különös állami gon-
doskodásban részesülnek. Annak megítélésére, hogy
a jogalkotó által a gyógyszerkeret felsõ határaként megha-
tározott konkrét összeg megfelelõnek, elegendõnek tekint-
hetõ-e, az Alkotmánybíróságnak jelen esetben – még nem
lévén beavatkozást igénylõ „szélsõ esetrõl” szó – nincs le-
hetõsége. Az igénybe vehetõ gyógyszerkeret összegszerû
megállapítása a mindenkori lehetõségek mérlegelésével
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a jogalkotó feladata, a mérték meghatározása nem alkot-
mányossági kérdés.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Alkotmány
70/D. §-ára és 70/E. §-ára alapított, a Szoctv. 50/A. §
(7)–(9) bekezdéseivel kapcsolatban elõterjesztett bírói
kezdeményezéseket elutasította.

Mivel a Szoctv. támadott rendelkezései alkotmányelle-
nességét állító kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság
nem találta megalapozottnak, ezért az alkalmazási tilalom
kimondására irányuló kérelmeket is elutasította.

2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen az R. 12. számú
mellékletével kapcsolatos azon kérelmet vizsgálta meg,
mely szerint ellentétes a Ket.-tel – és így sérti az Alkot-
mány 35. § (2) bekezdését – az, hogy a melléklet alapján az
egészségbiztosítási pénztár által adott szakhatósági állás-
foglalást nem kell megindokolni.

2.1. Az Alkotmánybíróság megjegyzi mindenekelõtt
a következõket. Az indítványozó bíró az R. 12. számú mel-
léklete 2007. január 1. és december 31. napja között hatá-
lyos szövege alkotmányellenességének megállapítását
kérte.

Az Alkotmánybíróság hatáskörébe fõszabályként csak
hatályos jogszabályok alkotmányellenességének utólagos
vizsgálata tartozik. Hatályon kívül helyezett, illetõleg mó-
dosított jogszabályi rendelkezés alkotmányosságának
vizsgálatára csak a konkrét normakontroll két eseté-
ben – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése alapján
benyújtott bírói kezdeményezés és 48. §-a alapján elõter-
jesztett alkotmányjogi panasz alapján – van mód, mivel
ezekben az esetekben alkalmazási tilalom kimondására
van lehetõség (335/B/1990. AB végzés, ABH 1990, 261.).
Tekintve, hogy az indítvány bírói kezdeményezés, az Al-
kotmánybíróság a vizsgálatot az R.-nek az ügy bírósági el-
bírálása során hatályos rendelkezései tekintetében folytat-
ta le.

2.2. Az R. 35. §-a úgy rendelkezik, hogy a közgyógyel-
látásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségle-
tekrõl a 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi
igazolást. Az igazoláson meg kell jelölni a külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint csak szakorvos által ren-
delhetõ (SZ jelzésû), és az elsõ ízben csak szakorvos által
rendelhetõ (J jelzésû) gyógyszereket. Ezt követõen a TEP
megvizsgálja az igazolás szakmai megalapozottságát
(adott esetben adategyeztetés céljából megkeresi a házior-
vost), és a 12. számú melléklet szerinti szakhatósági állás-
foglalásban nyilatkozik az elismert havi rendszeres gyó-
gyító ellátás térítési díjáról, külön megjelölve a gyógysze-
rek térítési díját. Mindezek alapján kétségtelen, hogy

a szakhatósági állásfoglalás a benyújtott háziorvosi igazo-
lás figyelembevételével, annak alapján kerül kialakításra.
Ezt a tényt az R. 12. számú mellékletében található blan-
ketta is rögzíti. Ugyanakkor az említett nyomtatvány sze-
rint a szakhatósági állásfoglalás a közgyógyellátást kérel-
mezõ személyi adatain kívül kizárólag az elismert rend-
szeres gyógyító ellátási költség összegének beírására szol-
gáló táblázatot tartalmaz. A nyomtatvány alapján tehát
a szakhatóság sem a háziorvosi igazolásban foglaltak elfo-
gadása, sem annak részleges vagy akár teljes körû elutasí-
tása esetében nem köteles döntése indokainak a feltünteté-
sére.

A Ket. 44. §-a alapján, amennyiben jogszabály elrende-
li, hogy a határozat meghozatala elõtt szakhatóság állás-
foglalását kell beszerezni, akkor az ügyben érdemi döntés-
re jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van
a szakhatóság állásfoglalásához. A szakhatóság hozzájá-
rulását, a hozzájárulás megtagadását, illetve az egyedi
szakhatósági elõírást vagy feltételt, valamint ezek indoko-
lását az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság – a köz-
remûködõ szakhatóság megnevezésével – határozatába
foglalja [Ket. 45. § (1) bekezdés]. E rendelkezésekbõl
– illetve a Ket. 72. § (1) bekezdésébõl, mely szerint a hatá-
rozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági áll-
ásfoglalás indokolását – egyértelmûen következik
a szakhatósági állásfoglalás érdemi indokolásának a köte-
lezettsége.

Az Alkotmánybíróság a 21/1997. (III. 26.) AB határo-
zatban kifejtette, hogy „[a] közigazgatásra az a feladat há-
rul, hogy nagy tömegû ügyet nem csupán törvényesen, de
rövid idõ alatt bíráljon el. Ez csak akként lehetséges, ha
a közigazgatási szervek széles körben élnek azokkal a tör-
vényi felhatalmazásokkal, amelyek az eljárás egyszerûsí-
tését és meggyorsítását lehetõvé teszik (pl. távbeszélõn
történõ idézés, vagy a köztudomású tények bizonyításának
mellõzése). (...) Az egyszerûsített döntéshozatal egyik vál-
faja, amikor a tömegesen elõforduló, azonos típusú ügyek-
ben a közigazgatási szerv e célra rendszeresített nyomtat-
ványûrlapon vagy számítógép segítségével akként bocsát-
ja ki az érdemi döntést, hogy az elõre megfogalmazott szö-
vegbe csak az adott ügy egyedi sajátosságainak megfelelõ
kiegészítõ szövegrészeket írja bele. (...) Az Alkotmánybí-
róság azonban nyomatékosan rámutat: sem az Áe.-ben,
sem a különös eljárási szabályokban foglalt, az úgyneve-
zett egyszerûsített határozatra vonatkozó rendelkezések
alkalmazása nem csorbíthatja az ügyfélnek az Alkotmány
57. § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jo-
gát. (...) a hatóság – amennyiben nem tartja teljesíthetõnek
az ügyfél kérelmét, vagy nem fogadja el az ügyfél jogi ér-
velését – erre köteles döntésében külön kitérni, mind tény-
belileg, mind jogilag alátámasztva elutasító döntését. Ha
ugyanis nem ezt teszi, hanem – gyakorlatilag figyelmen kí-
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vül hagyva az ügyfél beadványát – a fizetési meghagyás
ilyenkor is csupán a szokványos típusszöveget tartalmaz-
za, az ügyfélnek formálisan megvan ugyan a jogorvoslat-
hoz való joga, ám annak hatékony gyakorlása nehézségek-
be ütközik. Az ügyfél ugyanis nem tudhatja, hogy pusztán
adminisztratív mulasztásról van szó (azaz a közigazgatási
szerv figyelmét elkerülte az ügyfél beadványa, ezért a ho-
zott döntés valójában nem is érdemi elutasítás), illetõleg
érdemi véleménykülönbség van az ügyfél és az eljáró köz-
igazgatási szerv között, s az utóbbi esetben melyek azok
a tényállási elemek vagy jogi érvek, amelyek a hatóság
szerint nem teszik lehetõvé az ügyfélre kedvezõ döntés
meghozatalát.” (ABH 2001, 103, 105–106.) Mindezekre
figyelemmel az Alkotmánybíróság hivatkozott határozatá-
nak rendelkezõ részében – az egyszerûsített határozati for-
mát alkalmazó közigazgatási szervekre kiterjedõ ér-
vénnyel – alkotmányos követelményt állapított meg, ki-
mondta, hogy „az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésén és
57. §-ának (5) bekezdésén alapuló alkotmányos követel-
mény, hogy amennyiben a közigazgatási szerv az ügyfél
kérelmét elutasítja, vagy az ügyfél jogi érvelését nem fo-
gadja el, a hozott döntés akkor is tüntesse fel az elutasítás
indokait, ha a határozatot nyomtatványûrlapon (pl. fizetési
meghagyás kibocsátásával) adták ki.”

A korábbi ügy és a jelen ügy között az Alkotmánybíró-
ság annyiban lát különbséget, hogy a korábban vizsgált
jogszabályi rendelkezés bár megállapította az egyszerûsí-
tett határozat tartalmi elemeit, nem zárta ki a hatóság eset-
leges elutasító döntése indokainak a feltüntetését. A ko-
rábbi ügyben ezért alkotmányellenességet nem állapított
meg az Alkotmánybíróság, elegendõnek tartotta, hogy ha-
tározata rendelkezõ részében alkotmányos követelményt
fogalmazzon meg az elutasító döntés indokolására vonat-
kozóan. Jelen esetben ugyanakkor a támadott szabályozás
egy olyan blankettát tartalmaz, amely egyértelmûen kizár-
ja egy adott hatósági döntés (konkrétan a TEP szakhatósá-
gi állásfoglalásának) indokolását. Így pedig közvetve azt
is, hogy a szociális hatóság a gyógyszerkeret megállapítá-
sára vonatkozó döntését indokolni tudja. Ennek megfele-
lõen a másodfokú szakhatóságnak nincs lehetõsége ér-
demben felülbírálni az állásfoglalás megalapozottságát,
a bíróság pedig a másodfokú szociális hatóság szakhatósá-
gi állásfoglalásra alapított döntésének érdemi felülvizsgá-
latát nem tudja elvégezni.

A Ket. 13–14. §-ait tekintve megállapítható, hogy a köz-
gyógyellátási kérelem elbírálása terén a szakhatóság köz-
remûködésére vonatkozóan a Ket. idézett, a szakhatóság
állásfoglalás-indokolási kötelezettségére vonatkozó álta-
lános rendelkezéseitõl való eltérésre nincs lehetõség. Te-
kintettel arra, hogy az R. 2007. január 1. és december 31.
napja között hatályos 12. számú melléklete a Ket.-ben fog-
laltakba – tehát magasabb szintû jogszabályba – ütközõ

rendelkezést tartalmazott, megállapítható, hogy az sértette
az Alkotmány 35. § (2) bekezdését.

Az Abtv. 43. § (1) bekezdése értelmében az alkotmány-
ellenes jogszabályt az Alkotmánybíróság határozatának
a hivatalos lapban való közzététele napjától nem lehet al-
kalmazni. Az Abtv. 43. § (2) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy az alkotmányellenessé nyilvánítás és megsemmisítés
nem érinti a határozat közzététele elõtt létrejött jogviszo-
nyokat. Az Abtv. 43. § (4) bekezdése viszont lehetõvé te-
szi, hogy az Alkotmánybíróság eltérõen dönthessen az
alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezése
vagy konkrét esetben történõ alkalmazhatósága kérdésé-
ben. Ebben az ügyben folyamatban lévõ eljárás felfüg-
gesztése mellett az eljáró bíró kezdeményezte az alkot-
mányellenesség megállapítását. Az Alkotmánybíróság
a magasabb szintû jogszabályba ütközés miatt alkotmány-
ellenesnek ítélt rendelkezést, mivel azt idõközben módosí-
tották, nem semmisíthette meg. Mindazonáltal megállapít-
ható volt, hogy a felperes gyógyszerkeretét megállapító
hatósági határozat jogszerûségének megítélését a szakha-
tósági állásfoglalás indokolásának hiánya lehetetlenné te-
szi az érintett bíróság számára. Ezért az Alkotmánybíró-
ság – a jogbiztonság követelményére, valamint az indítvá-
nyozó különösen fontos, méltányolható érdekére figye-
lemmel – az alkalmazási tilalom tekintetében helyt adott
a bírói kezdeményezésnek, és az Abtv. 43. § (4) bekezdése
alapján úgy rendelkezett, hogy a konkrét ügyben – a Zala
Megyei Bíróság elõtt 7.K.20.390/2008. szám alatt folya-
matban lévõ perben – kizárja az R. 2007. január 1. és de-
cember 31. napja között hatályos 12. számú mellékletének
alkalmazhatóságát.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzétételét az
Alkotmánybíróság az alkotmányellenesség megállapításá-
ra tekintettel rendelte el.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1104/B/2008.
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VII. Jogegységi
határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2009. KJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Köz-
igazgatási Jogegységi Tanácsa a 2009. március 16. napján
megtartott nem nyilvános ülésén a Közigazgatási Kollé-
gium vezetõje által indítványozott jogegységi eljárásban
meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

I. A bíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (1) és (2) bekezdése
alapján a téves formában meghozott közigazgatási dön-
tést, illetve a nem alakszerû formában megjelenõ köz-
igazgatási aktust hivatalból a tartalma szerinti eljárásban
vizsgálja felül.

II. A bíróság a fél beadványát tartalma szerint veszi
figyelembe, ezérta beadvány elnevezésétõl függetlenül
a végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet nempe-
res eljárásban, a határozat ellen benyújtott kérelmet peres
eljárásban bírálja el. A bírósági eljárás peres vagy nempe-
res jellege a közigazgatási döntés tartalma szerinti helyes
elnevezéséhez igazodik.

INDOKOLÁS

I.

A Ket. hatálybalépését követõen konkrét ügyekben
visszatérõ jogkérdésként merült fel, hogy a bíróság milyen
eljárást folytasson le, ha észleli, hogy a hatóság az ügy ér-
demében végzés formájában hozta meg döntését, illetve
eljárási kérdésben határozatot bocsátott ki.

A jogbizonytalanság megszüntetése érdekében a Leg-
felsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma a 2006. évi
konzultációs értekezleten 17. sorszám alatt kollégiumi vé-
leményt hozott arról, hogy „a keresettel megtámadott dön-
tés „átminõsítésére”, azaz a határozat megjelölés végzésre
való átjavítására a bíróságnak nincs jogszabályi lehetõsé-

ge. A peres, vagy nemperes eljárási jelleget a közigazgatá-
si szerv döntésének tényleges megnevezése határozza
meg...”. Ugyanilyen álláspontot foglalt el a Legfelsõbb Bí-
róság a Legfelsõbb Bíróság Határozatainak Hivatalos
Gyûjteménye 2008/1. számában közzétett 1826. és
1829. sz. elvi határozataiban is.

Az elmúlt idõszakban konkrét ügyek kapcsán aggályok
merültek fel a folytatott ítélkezési gyakorlat helyességét il-
letõen. Olyan esetek fordultak elõ, melyek felvetették an-
nak újragondolását, hogy a Legfelsõbb Bíróság iránymuta-
tása megfelelõen biztosítja-e a közigazgatási döntések ér-
demi felülvizsgálatát, a bírósághoz fordulás alapjogának
érvényesülését, az ügyféli jogok zavartalan gyakorlását.
Felmerült az az alkotmányossági kérdés is, hogy a jelenleg
folytatott ítélkezési gyakorlat nem vezet-e ahhoz a nemkí-
vánatos következményhez, hogy a közigazgatási szervek
téves elnevezésû döntései akadályozzák az önálló bírói ha-
talmi ág mûködését, a bíróság hatáskörének gyakorlását,
a jogorvoslathoz való jog érvényesítését.

Mindezeken túlmenõen a 2008. évi CXI. törvény
a Ket. szabályait több ponton lényegesen módosította és
kiegészítette. A módosító törvény indokolása szerint
a módosítás célja, hogy „a Ket.-ben szereplõ, felesleges,
idõ- és költségpazarló, a magyar gazdaság számára sok-
szor komoly versenyhátrányt okozó, ügyféli terheket je-
lentõ rendelkezéseket hatályon kívül helyezze vagy mó-
dosítsa.”

A módosítás 2009. október 1-jén lép hatályba.

A Ket. szabályainak ismertetett célú módosításával
összhangban felül kell vizsgálni az ítélkezési gyakorlatot
abban a tekintetben is, hogy a hatóság döntéseivel szembe-
ni perorvoslati eljárásokban a törvényhozó által kitûzött
céloknak megfelelõen mentesíti-e az ügyfeleket a felesle-
ges eljárásoktól, indokolatlan terhektõl.

Helyes-e például ha a bíróság észleli, hogy a hatóság té-
vedésbõl az érdemi döntését végzésnek nevezte el, és az
érdemi bírósági felülvizsgálatra mindenben alkalmas köz-
igazgatási döntést csupán a téves elnevezése miatt érdem-
ben nem vizsgálja felül, hanem egy „megelõzõ” eljárásban
a közigazgatási szervet arra kötelezi, hogy hozzon megfe-
lelõ elnevezésû és formájú döntést. Ebben az eljárásban
ugyanis a bíróság a hatóság tévedésének minden következ-
ményét az ügyfélre hárítva, és ezzel számára jelentõs jog-
hátrányt okozva arra kényszeríti az ügyfelet, hogy perbe
vitt jogát egy megismételt eljárásban érvényesítse.

A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma
a 2009. február 23-án megtartott ülésén úgy határozott,
hogy mivel a jogkérdésben kollégiumi vélemény és irány-
mutató elvi határozat van, az ítélkezési gyakorlat tovább-
fejlesztése érdekében a bíróságok szervezetérõl és igazga-
tásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogegységi ha-
tározat meghozatala szükséges. Felkérte ezért a Kollégium
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vezetõjét, hogy indítványozza jogegységi eljárás lefolyta-
tását.

Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása és a jog-
gyakorlat továbbfejlesztése érdekében a Közigazgatási
Kollégium vezetõje indítványozta, hogy a jogegységi ta-
nács a következõ jogkérdésekben hozzon határozatot:

1. Mi a helyes eljárás akkor, ha a közigazgatási szerv
nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ formában
hozza meg a döntését?

2. Mi határozza meg a bírósági eljárás jellegét, tárgyát,
terjedelmét?

II.

A Legfõbb Ügyész álláspontja szerint az Alkotmány
50. § (2) bekezdésének rendelkezésébõl ered az a köve-
telmény, hogy a közigazgatási döntéseknek bírósági
kontroll alatt kell állni. Az Alkotmánybíróság több hatá-
rozatából is következõen [15/1993. (III. 12.) AB határo-
zat, 39/997. (VII. 1.) AB határozat] az érdemi elbírálás
elengedhetetlen feltétele, hogy a bíróság a hatósági dön-
tés és az ügyféli beadvány formáján túlmenõen ezek tar-
talmát is elbírálja. A bíróságnak ezért a közigazgatási
döntést hivatalból, a tartalma szerinti eljárásban kell fe-
lülvizsgálnia.

III.

A Ket. 71. § (1) bekezdése értelmében a hatóságnak az
ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerülõ
minden más kérdésben végzést kell kibocsátania.

Érdeminek minõsül a közigazgatási hatóságnak az az
egyedi, konkrét közigazgatási ügyben hozott döntése,
amellyel az ügy tárgyát képezõ vitát végleg eldönti,
a jogkérdést elbírálja. A közigazgatási hatóságnak az
ügy érdemében hozott – azaz az ügyfél kérelmének helyt
adó, vagy azt érdemi vizsgálatot követõen elutasító, az
ügyfél részére kötelezettséget elõíró, továbbá az ellenér-
dekû ügyfelek között létrejött egyezséget jóváha-
gyó – döntését határozati formában kell meghoznia. Ha-
tározat jellegû döntésnek minõsül a hatósági bizonyít-
vány, hatósági igazolvány és hatósági nyilvántartásba
történõ bejegyezés is.

A közigazgatási szervnek végzést kell hoznia azokban
az esetekben, amikor ezt a Ket. kifejezetten elõírja és
ennek hiányában akkor is, ha eljárási természetû kérel-
met bírál el, vagy ilyen jellegû kötelezettséget állapít
meg.

A Ket. ugyanakkor lehetõséget ad a határozaton és
a végzésen kívüli egyéb formák alkalmazására, és a gya-
korlatban is számos, ún. egyéb formát alkalmaz a közigaz-
gatási hatóság (pl. értesítés, tájékoztatás). Ezek az alapve-

tõen az ügyfelek tájékoztatását szolgáló iratok közigazga-
tási döntést (aktust) nem tartalmazhatnak.

A Ket. 109. § (1) bekezdése értelmében bírósági felül-
vizsgálatra peres eljárásban a hatóság jogerõs határozata
ellen benyújtott kereset indításával kerülhet sor, és
a Ket. 109. § (2) bekezdése szerinti törvényi feltételek-
nek megfelelõ végzések ellen kezdeményezhetõ a bíró-
ság elõtt nemperes eljárás. Mindkét esetben feltétel,
hogy a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak va-
lamelyike a fellebbezési jogát kimerítse, vagy a fellebbe-
zést a törvény rendelkezése zárja ki [Ket. 109. § (3) be-
kezdése].

Ha a hatóság a Ket. 71. § (1) bekezdésben szabályozott
döntési formától eltérõen az ügy érdemében végzést, az el-
járás során felmerülõ kérdésben pedig határozatot bocsát
ki, a döntés elnevezése nem felel meg a tartalmának. A
jogorvoslatok során a bíróság érdemi felülvizsgálati hatás-
köre és eljárási rendje azonban a hatósági döntés tartalmá-
nak megfelelõ elnevezéséhez kapcsolódik. Ezért a bíró-
ságnak minden esetben elõször arról kell döntenie, hogy
egyáltalán van-e helye, ha igen milyen (peres vagy nempe-
res) bírósági felülvizsgálatnak, és csak ezt követõen kerül-
het sor a közigazgatási döntés eljárási és anyagi jogi (tar-
talmi, érdemi) szempontból történõ felülvizsgálatára,
mégpedig a peres vagy nemperes eljárásra irányadó szabá-
lyok által behatárolt körben.

Az indítványban felvetett jogkérdések megválaszolásá-
nál a jogegységi tanács a következõ alkotmányossági elve-
ket vette figyelembe:

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (Alkotmány) 2. § (1) bekezdése a jogállami
klauzulát fogalmazza meg, melynek lényege, hogy a köz-
hatalommal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott
keretek között fejtsék ki tevékenységüket (56/1991.
(XI. 8.) AB határozat, ABH 1991.454., 456.). Ehhez a tar-
talmi meghatározáshoz kapcsolhatók az eljárási garanciák
is, például a jogorvoslathoz való jogot szabályozó Alkot-
mány 57. §-a. Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése azonban
nem teremt közvetlen lehetõséget a jogorvoslatra, ennek
körét, rendjét, módját az eljárási törvények állapítják meg
(BH 2004.140.). A jogorvoslathoz való jog a közigazgatá-
si szervezetrendszeren belül és a bírósági eljárás során ér-
vényesülhet a Pp., a Ket., a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigaz-
gatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Knp.) és az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továb-
biakban: Art.) szabályainak megfelelõen.

Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése szerint a bíróság el-
lenõrzi a közigazgatási határozatok törvényességét. Az
Alkotmánybíróság 15/1993. (III. 12.) AB határozata az
Alkotmány e rendelkezése alapján mutatott rá arra, hogy
„az államigazgatási határozatok bíróság elõtti megtá-
madhatósága nem a jogorvoslathoz való jogból fakad,
hanem a bíróságoknak az Alkotmány 50. §-ának (2) be-
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kezdésében, valamint 70/K. §-ában megállapított hatás-
körébõl”.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint
a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során al-
kotmányos követelmény a határozat törvényességének ér-
demi elbírálása. Erre mutatott rá a 39/1997. (VII. 1.) AB
határozat is:

„A közigazgatási határozatok törvényessége bírósági
ellenõrzésének szabályozásánál alkotmányos köve-
telmény, hogy a bíróság a perbe vitt jogokat és kötele-
zettségeket az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében meg-
határozott feltételeknek megfelelõen érdemben elbírál-
hassa...

A közigazgatási határozatok törvényességének bírói
ellenõrzése tehát alkotmányosan nem korlátozódhat
a formális jogszerûség vizsgálatára. A közigazgatási
perben a bíróság nincs a közigazgatási határozatban
megállapított tényálláshoz kötve, és a jogszerûség szem-
pontjából felülbírálhatja a közigazgatási szerv mérlege-
léséét is...

Azok a jogszabályok, amelyek kizárják vagy korlátoz-
zák azt, hogy a bíróság a közigazgatási határozatot felül-
vizsgálva a fentiek szerint érdemben elbírálja a jogvitát,
ellentétesek az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével.”

Az Alkotmánybíróság idézett határozatából egyenes
következtetés vonható le arra nézve is, hogy alkotmány-
ellenes a jogszabály – jelen esetben a Ket. – rendelkezései-
nek olyan értelmezése, amely korlátozza a bíróság érdemi
felülvizsgálati hatáskörének érvényesülését.

Ezzel összhangban fejtette ki az Alkotmánybíróság
a 62/2003. (XII. 15.) AB határozatában, hogy „a hatalom-
megosztás rendszerében a hatalmi ágak, az alkotmányos
szervek egymás mûködését, a hatáskörök gyakorlását nem
akadályozhatják”. A tévedésbõl vagy szándékosan téves
formában, illetve minden formai elõírást mellõzve kibo-
csátott közigazgatási aktus ezért nem akadályozhatja a bí-
róság hatáskörének gyakorlását.

Ugyancsak a közigazgatási határozatok tartalmi felül-
vizsgálatának követelményére mutatott rá az 54/1996.
(XI. 30.) AB határozat is, mivel a bíróság feladata a tör-
vénysértõ határozat hatályosulásának megakadályozása.

Az alakszerû formát nélkülözõ közigazgatási aktusok
formai szempontok alapján történõ kizárása a bírósági fe-
lülvizsgálatból lehetõvé tenné a közigazgatási döntések
bírósági kontroll alóli kivonását.

A Ket.-nek nem megfelelõ döntésforma tehát nem csu-
pán eljárási jogszabályt, hanem alkotmányos alapjogokat
(jogorvoslathoz, tisztességes eljáráshoz, a bírósághoz for-
duláshoz való jogot), és a Pp. 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésé-
ben foglalt alapelveket is sérti, ezért a jogsértõ hatósági
döntést a bíróságnak tartalma alapján érdemben kell vizs-
gálni még akkor is, ha a fél a döntés formájának hibájára
nem hivatkozik. A bíróságnak hivatalból is vizsgálnia és
észlelnie kell, ha a hatóság téves döntési formát alkalma-
zott, mivel kötelessége, hogy érvényesítse a jogviták el-

döntéséhez, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerû
idõn belüli befejezéséhez való jogot; a jogvitákat az alap-
elvek érvényesítésével kell elbírálnia, és csak a jogszabá-
lyok által meghatározott jogorvoslati eljárásban hozhat
törvényes döntést.

Mindezek alapján a bíróság a hatósági döntés felül-
vizsgálata során jogosult a döntés tartalmának megfelelõ
eljárást lefolytatni, függetlenül attól, hogy a hatóság
a döntését milyen elnevezés alatt adta ki. Ha a végzésbe
foglalt, kérelemmel vitatott döntést a közigazgatási
szervnek határozatban kellett volna meghoznia, akkor
a bíróságnak peres eljárásban a végzést tartalma alapján
határozatként a Pp. 339. §-a szerint kell elbírálni. Ha
a határozati formában meghozott, keresettel támadott
közigazgatási döntés tárgya és tartalma szerint végzés,
a bíróság – a felülvizsgálat kizártságának kivételé-
vel – a keresetlevelet nem utasíthatja el idézés kibocsátá-
sa nélkül. Ilyen esetben a bíróság a nemperes eljárás
eredményeként hozott végzésben a téves döntési forma
alkalmazását felülvizsgálva hoz a Knp. 3. § (3) bekez-
désben foglaltak szerint döntést.

A hatósági jogalkalmazás során elõfordulhat, hogy
a közigazgatási szerv a Ket. 71. §-ában foglaltak ellenére
hatósági aktust nem határozati vagy végzés formában, ha-
nem tájékoztatásban, értesítésben bocsát ki. A hatóság té-
vedése az ügyfelet nem foszthatja meg a bírósági jogor-
voslathoz fûzõdõ alapvetõ jogától akkor sem, ha határozat
vagy végzés formáját nem öltõ közigazgatási aktust táma-
dó beadvány érkezik a bírósághoz. A hatósági aktust a bí-
róság a Ket. 109. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint,
tartalmának megfelelõ eljárásban ugyancsak felülvizs-
gálja.

A Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban a felettes
szerv – hivatalból vagy kérelemre – fellebbezésre tekintet
nélkül vizsgál felül elsõ- és másodfokú jogerõs hatósági
döntéseket, és ennek keretében a korábbi döntéseket jog-
szabálysértés esetén megváltoztathatja vagy megsemmi-
sítheti. A felügyeleti eljárás eredményeként hozott dönté-
sek esetén is az elõzõekben leírtak szerint kerülhet sor a bí-
rósági jogorvoslatra – a Ket. 109. § (1) és (2) bekezdése ál-
tal behatárolt körben – függetlenül attól, hogy korábban az
arra jogosultak valamelyike élt-e vagy sem a fellebbezési
jogával.

IV.

A Pp. 3. § (2) bekezdése szerint a bíróság a fél által
elõadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerû
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figye-
lembe, ezért ha a fél a végzés ellen keresetlevelet nyújt
be, akkor azt a bíróságnak nemperes eljárás kezdemé-
nyezésére irányuló kérelemnek kell tekintenie, és ennek
megfelelõen kell eljárnia. A határozat ellen elõterjesztett
kérelmet ugyanakkor a bíróságnak a peres eljárásra vo-

14146 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/46. szám



natkozó szabályok szerint kell megvizsgálnia és meg
kell tennie a szükséges intézkedéseket. [Pl. Pp. 124. §
(1) bekezdése, 95. §-a...stb.]

A beadvány elnevezésével összefüggésben is a közigaz-
gatási döntés helyes formáját a bíróság a döntés tartalma
alapján állapítja meg, ha a hatóság tévesen, a tartalommal
ellentétes formában bocsátotta azt ki. Peres eljárásban bí-
rálja el ezért az ügy érdemében végzés elnevezéssel kibo-
csátott döntést, és nemperes eljárásban jár el az eljárás so-
rán felmerülõ kérdésben akkor is, ha azt a hatóság határo-
zat elnevezéssel adta ki. A fél bírósági jogorvoslatot célzó
beadványának minõsítését is a támadott közigazgatási
döntés Ket. 71. § (1) bekezdésnek megfelelõ formája hatá-
rozza meg.

A jogorvoslathoz való jog nem a határozat vagy vég-
zés szerinti kioktatáson (tájékoztatáson), hanem az eljá-
rási törvényeken alapuló alkotmányos alapjog, ezért a té-
ves kioktatásra alapítottan nincs helye bírósági felülvizs-
gálatnak, illetve kioktatás hiányában vagy téves kiokta-
tás ellenére is sor kerülhet bírósági jogorvoslatra a tör-
vények által szabályozott keretek között és eljárási rend-
ben.

Ha az ügyfél a Ket. 109. § (2) bekezdése által szabályo-
zott körbe nem tartozó, tehát kérelemmel nem támadható,
vagy olyan végzés ellen nyújt be keresetlevelet vagy kérel-
met, amelynek bírósági felülvizsgálatát valamely törvény
kizárja, akkor ezt a bíróság nemperes eljárásban
a Pp. 130. § (1) bekezdés b) pontja és a Pp. 332/A. §-a alap-
ján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja [L.: a tisztességtelen
piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LXVII. törvény 82. §-a, a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 345. §-a, az Art. 143. §
(1) bekezdése stb.].

V.

A Legfelsõbb Bíróság korábban a 2006. évi országos
konzultációs értekezleten elfogadott kollégiumi vélemé-
nyének 17. pontjában, valamint a Legfelsõbb Bíróság Ha-
tározatainak Hivatalos Gyûjteményének 2008/1. számá-
ban 1826. és 1829. szám alatt közzétett elvi határozataiban
jelen határozattal ellentétes álláspontot fejtett ki. Az el-
múlt idõszak ítélkezési tapasztalatai alapján azonban
a joggyakorlat megváltoztatása vált szükségessé, ezért
a Legfelsõbb Bíróság korábbi kollégiumi véleményét
a továbbiakban nem tartja fenn, illetve a közzétett elvi ha-
tározatokat nem tartja iránymutatónak.

Mindezekre figyelemmel a jogegységi tanács a bírósági
jogalkalmazás egységének biztosítása és a joggyakorlat
továbbfejlesztése érdekében [Bszi. 29. § (1) bekezdés
a) pont] a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott,

és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a Magyar
Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. március 16.

Dr. Kozma György s. k.,
tanácselnök, elõadó

Dr. Madarász Gabriella s. k., Bauer Jánosné dr. s. k.,
bíró bíró

Dr. Buzinkay Zoltán s. k., Dr. Darák Péter s. k.,
bíró bíró

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök
határozatai

A köztársasági elnök
48/2009. (IV. 8.) KE

határozata

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa
tagjainak megbízatása megszûnésérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény 49. § (4) bekezdés c) pontja és 49. § (8) bekezdés
b) pontja alapján a miniszterelnök elõterjesztésére megál-
lapítom, hogy dr. Kopits Györgynek és dr. Oblath Gábor-
nak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak
e megbízatása – lemondásuk miatt – 2009. február 16-án
megszûnt.

Budapest, 2009. március 25.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/00374/2009.
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A Kormány határozatai

A Kormány
1040/2009. (IV. 8.) Korm.

határozata

az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik
országbeli állampolgárok beilleszkedését segítõ

európai alap és az Európai Visszatérési Alap
felelõs hatóságainak, illetve az Európai

Menekültügyi Alap ellenõrzési hatóságának
kijelölésérõl, továbbá a Külsõ Határok Alap

intézményi rendszerérõl szóló
1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat

módosításáról

Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli
állampolgárok beilleszkedését segítõ európai alap és az
Európai Visszatérési Alap felhasználásához szükséges in-
tézményrendszer kialakítása érdekében, valamint a Külsõ
Határok Alap hazai társfinanszírozásának tervezése érde-
kében – az elõirányzatok átcsoportosítása tekintetében az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §
(1) és (2) bekezdése alapján – a Kormány a következõ ha-
tározatot hozza:

1. Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik or-
szágbeli állampolgárok beilleszkedését segítõ európai
alap és az Európai Visszatérési Alap forrásainak felhasz-
nálásához szükséges szervezetrendszer mûködtetéséért,
az alapok felhasználásáért és annak nyomon követéséért,
az Európai Bizottság részére történõ jelentéstételi köte-
lezettség teljesítéséért, valamint a nemzeti társfinanszí-
rozás megtervezéséért az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter felelõs.

2. Az Európai Menekültügyi Alap 2007. évi alloká-
ciója felhasználásával kapcsolatos, a 2005–2010. közötti
idõszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról
szóló 2004/904/EK tanácsi határozat, továbbá a tagálla-
mok irányítási és ellenõrzési rendszerei tekintetében, va-
lamint az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszí-
rozott projektek igazgatási és pénzügyi irányításának
szabályai tekintetében a 2004/904/EK tanácsi határozat
részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról
szóló 2006/401/EK bizottsági határozat szerinti ellenõr-
zési hatósági feladatokat a Kormányzati Ellenõrzési Hi-
vatal látja el.

Felelõs: Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Határidõ: 2009. július 31.

3. A Külsõ Határok Alap intézményi rendszerérõl
szóló 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat (a továb-
biakban: Korm. határozat) a következõ 8/A. ponttal egé-
szül ki:

„8/A. Az érintett minisztériumok által a 2009. évi feje-
zeti költségvetésükben tervezett nemzeti társfinanszírozás
összegét elõirányzat átcsoportosítással az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fejezeti költségvetésébe kell át-
csoportosítani.

Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: 2009. április 30.”

4. A Korm. határozat 8. pontjában az „ , a Kormány ál-
tal meghatározott hosszú távú program alapján az érintett
minisztériumok fejezeti költségvetésükben tervezik
a nemzeti társfinanszírozás összegét és az igazságügyi és
rendészeti miniszter tervezi az EU támogatás teljes össze-
gét” szövegrész helyébe az „az igazságügyi és rendészeti
miniszter a 2010. évi költségvetési évtõl kezdve az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezeti költségveté-
sében tervezi meg a nemzeti társfinanszírozás és az euró-
pai uniós támogatás teljes összegét” szöveg, az „az érintett
miniszterek” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg lép.

5. Hatályát veszti a Korm. határozat
a) 2. pontja,
b) 3. pontjában az „a hosszú távú program esetén:

2007. november 30. a 2007. évi éves program esetén:
2007. november 30. a 2008. évi éves program esetén:
2008. február 29., majd” szövegrész,

c) 4. pontjában az „a gazdasági és közlekedési minisz-
terrel,” szövegrész.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

7. Hatályát veszti az e határozat hatálybalépését követõ
napon a 3–6. pont. Ez a rendelkezés hatályát veszti az e ha-
tározat hatálybalépését követõ második napon.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1041/2009. (IV. 8.) Korm.

határozata
a Roma Kulturális Központ létrehozásával

összefüggõ egyes kérdésekrõl

1. A Kormány felhívja az oktatási és kulturális mi-
nisztert, hogy a fejezetek egyensúlyi tartalékának fel-
használásáról szóló 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határo-
zattal a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet
11/13/4. Nem állami intézmények felújítás, beruházás
jogcímcsoportra átcsoportosított forrás terhére – utóla-
gos elszámolási kötelezettséggel – támogatási megálla-
podást kössön a Fõvárosi Önkormányzattal a Roma Kul-
turális Központ létrehozásáról, és a támogatást az
önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített
számlára folyósítsa.

2. A Kormány felhívja az oktatási és kulturális minisz-
tert és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy
a következõ évek állami költségvetésének elõkészítése so-
rán – a hároméves költségvetési keretszámokon be-
lül – a Roma Kulturális Központ mûködéséhez 100-100
millió forintos támogatást tervezzenek.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1042/2009. (IV. 8.) Korm.

határozata
a 2009. évi központi költségvetés

általános tartalékának elõirányzatából történõ
felhasználásról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében bizto-
sított jogkörében 3535,3 millió forint melléklet szerinti át-
csoportosítást rendel el a 2009. évi központi költségvetés
általános tartaléka terhére;

Felelõs: pénzügyminiszter
az érintett fejezetek irányítását ellátó

szervek vezetõi
Határidõ: azonnal

2. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részére az
1. pont szerint átcsoportosított 135 millió forintból 45 mil-
lió forintra visszatérítési kötelezettséget ír elõ az Áht. 26. §
(4) bekezdése szerint.

Felelõs: pénzügyminiszter
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat

irányító tárca nélküli miniszter
Határidõ: a pályázat pénzügyi lezárását

követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1042/2009. (IV. 8.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.

Millió forintban, egy tizedessel
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XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális
ellátás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 000,0

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8

3 Dologi kiadások 25,0

004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,7

3 Dologi kiadások 261,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 102,8

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

247412 2 Kormányfõi Protokoll

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,5

3 Dologi kiadások 115,4

39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

277323 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökség-
re való felkészüléssel kapcsolatban

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 262,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok

35,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 14,7

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása

279156 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egye-
sületek, bizottságok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadá-
sok

10,0

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

281201 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11,0

3 Dologi kiadások 154,0
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Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 63,5

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események
támogatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 130,0

282234 15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû történelmi évfordu-
lókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása,
nemzetközi médiában való népszerûsítése

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 120,0

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

019370 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 135,0

20 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –3 535,3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Kiemelt elõirányzat neve

X. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnöki Hivatal

000516 2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 63,5

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események
támogatása

130,0

282234 15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentõségû történelmi évfordu-
lókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása,
nemzetközi médiában való népszerûsítése

120,0

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

019370 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 135,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális
ellátás kiadásai

2 000,0

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 30,5

004118 2 Külképviseletek igazgatása 412,0

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

9 Állami Protokoll

247412 2 Kormányfõi Protokoll 121,9
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39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

277323 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnök-
ségre való felkészüléssel kapcsolatban

312,4

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása

279156 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egye-
sületek, bizottságok

10,0

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

281201 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 200,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 3 535,3 3 535,3

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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