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III. Kormányrendeletek

A Kormány 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § (1) Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történõ felhatalmazás érdekében a kötelezett

tevékenysége, vagy a kezességvállalással biztosítandó jogviszony tartalma szerint feladatkörrel rendelkezõ személy

vagy feladatkörrel rendelkezõ szerv vezetõje – az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen – elõterjesztést

nyújt be a Kormányhoz.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a következõket:)

„a) az 1. melléklet szerinti „Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi

viszontgarancia-vállalás tervezett adatairól” címû, kitöltött adatlapot;”

(3) Az R. 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a következõket:)

„f) tájékoztatást a kezességvállalási díj lehetséges összegérõl vagy a díj esetleges elengedésének lehetõségérõl;”

2. § (1) Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány az egyedi állami kezesség- és egyedi viszontgarancia-vállalásra történõ felhatalmazásról szóló, Magyar

Közlönyben közzétett határozatában dönt valamennyi általa lényegesnek ítélt kikötésrõl és feltételrõl, így különösen:

a) a kötelezett személyérõl;

b) a vállalható állami kezesség, viszontgarancia összegérõl vagy mértékérõl;

c) az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással támogatott hitelcélról;

d) az ÁKK Zrt. közremûködésének módjáról.

(2) Amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló szerzõdéshez kapcsolódóan a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás lefolytatása nem kötelezõ, a kötelezettnek nyilvános pályázatot

kell kiírnia. A Kormány az (1) bekezdés szerinti határozatában – indokolt esetben, amennyiben az nem jár

versenytorzító hatással – azt is engedélyezheti, hogy a kötelezett a nyilvános pályázat helyett legalább három

ajánlattevõ ajánlatát kérje be, ha a kötelezett által elõre nem látható okból elõállt sürgõsség indokolja, a sürgõsséget

indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából. A Kormány a nyilvános pályázat

kiírásának és az ajánlatok bekérésének kötelezettsége alól kivételesen, indokolt esetben – amennyiben az nem jár

versenytorzító hatással – felmentést adhat, ha a jogosult az Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzetközi

fejlesztési intézmény, vagy ha azt a kötelezett által elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség indokolja.

A rendkívüli sürgõsséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az államháztartásért felelõs miniszter és a kötelezett az Áht. 33. § (7) bekezdése szerinti, a kezességvállalási díj

összegérõl szóló szerzõdésben állapodnak meg a díj megfizetésének idejérõl és módjáról, valamint a (4) bekezdés

szerinti feltételekrõl, fedezetekrõl és biztosítékokról is.”

(3) Az R. 3. §-a kiegészül az alábbi (5a) bekezdéssel:

„(5a) Az Európai Unió Mûködésérõl szóló Szerzõdés I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges

termeléséhez, feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtott, valamint a halászati, erdészeti és vidékfejlesztési

célú kezességvállalások tekintetében a kezességvállalási díjra az agrárpolitikáért felelõs miniszter tesz javaslatot

az államháztartásért felelõs miniszternek, valamint õ gondoskodik az állami támogatási szabályok betartásáról.”
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3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyedi állami kezességi szerzõdést a jogosult kezdeményezését követõen, a kormányhatározatban foglalt

felhatalmazásnak megfelelõ tartalommal az államháztartásért felelõs miniszter készíti elõ. A kezességi szerzõdést

az államháztartásért felelõs miniszter a 2. mellékletben szereplõ minta alapján készíti elõ. A garanciaszerzõdést

az államháztartásért felelõs miniszter ugyanezen minta alapján készíti elõ a garanciára vonatkozó eltérések

figyelembevételével.”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a kezességi szerzõdés azért nem köthetõ meg, mert az Áht. 33. § (5)–(7) bekezdésében foglalt feltételek nem

állnak fenn, akkor az államháztartásért felelõs miniszter kezdeményezi a Kormány kezességvállalással kapcsolatos

határozatának visszavonását.”

4. § Az R. 7. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az ÁKK Zrt.-t az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének k) alpontja alapján közremûködéséért a kezességvállalással biztosított

fizetési kötelezettség tõkeösszegének arányában az alábbi mértékû díjazás illeti meg:)

„c) az (1) bekezdés b) pont 3. alpontja szerinti esetekben a tõkeösszeg 0,015 százaléka.”

5. § Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. §

(1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Eximbank tv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint

vállalt állami kezesség esetében az adatszolgáltatási kötelezettséget a jogosult helyett külön megállapodás nélkül

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB) és a Magyar

Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság teljesíti.

(5) Legkésõbb az elsõ adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelõzõ 20 naptári napon belül a Magyar

Államkincstártól kérni kell az adatszolgáltatóként történõ nyilvántartásba vételt. A Magyar Államkincstár

5 munkanapon belül elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót és

az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.”

6. § Az R. 8/B. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A nemzetközi fejlesztési intézmények felé vállalt egyedi állami kezesség vagy garancia érvényesítésénél az 5. §

(1) bekezdés szerinti szerzõdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

7. § Az R. a következõ 8/E. §-sal egészül ki:

„8/E. § (1) A 8/C. § rendelkezéseitõl eltérõen a 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalások esetében

az állami kezesség érvényesítését a jogosult az államháztartásért felelõs miniszternél kezdeményezheti írásban

a) a kötelezett megnevezésének,

b) az igényelt összeg (tõkeösszeg és járulékok szerinti bontásban),

c) a hitel-, a kölcsönszerzõdés vagy az értékpapír adatainak,

d) a kezesség-érvényesítés indokának, és

e) a jogosult bankszámlaszámának

feltüntetésével.

(2) A jogosult az (1) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a hitel-, kölcsönszerzõdést és annak mellékletét képezõ dokumentumok vagy a hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír feletti jogosultság fennállásának igazolására szolgáló dokumentumokat,

b) a hitel-, kölcsönszerzõdés módosításokat és azok mellékletét képezõ dokumentumokat,

c) a hitel-, kölcsönszerzõdést felmondó iratot és/vagy a hitel-, kölcsönszerzõdésben meghatározott törlesztõ részlet,

kamatfizetési, vagy egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltére

vonatkozó iratot, és

d) a folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumait.
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(3) Az államháztartásért felelõs miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ

30 naptári napon belül intézkedik a kifizetésrõl, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel

az MFB tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában és az Eximbank tv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.

(4) A 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami kezességvállalásból származó beváltás várható idõpontjáról és a beváltás

mértékérõl a kötelezett a kezest, a várható beváltást megelõzõen legalább 15 naptári nappal, elõre nem látható

esetben a beváltást indokló körülmények bekövetkezésével egyidejûleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésrõl

haladéktalanul értesíteni köteles.”

8. § Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerint érvényesített kezességekrõl az állami adóhatóság a Magyar Államkincstárt félévente

tájékoztatja jogcímenkénti bontásban, elektronikus úton.”

9. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartásba vétel az államháztartásért felelõs minisztert nem kötelezi a kiállítási garancia vagy

viszontgarancia vállalására.”

10. § Az R. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kormányhatározat elõkészítése során az e rendelet 2. §-ában,

a vonatkozó kormányhatározat kapcsán az e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat – a d) pont kivételével – kell

alkalmazni.

(2) Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami kezesség esetén alkalmazandó kezességvállalási díj összegérõl,

megfizetésének idejérõl és módjáról az államháztartásért felelõs miniszter írásban értesíti az MFB-t.”

11. § (1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött jogszabályi kezességek beváltását – jogszabály eltérõ

rendelkezése hiányában – az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni a 11. § (1) bekezdésében megjelölt számlákkal

szemben.”

(2) Az R. 21. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) E rendelet 4., 5. és 6. mellékletét az e rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött kezességek beváltása esetén

is alkalmazni kell.”

12. § Az R. a következõ 22. §-sal egészül ki:

„22. § (1) A 3. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított (2) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm.

rendelet hatálybalépése után benyújtandó elõterjesztések alapján hozott döntések esetében kell alkalmazni.

(2) A 8. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított (5) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

hatálybalépése után esedékes tájékoztatásoknál kell alkalmazni.

(3) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított 8/E. §-t a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet hatálybalépése

után bevont források esetében kell alkalmazni.

(4) A 11. § a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított (4) bekezdését a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

hatálybalépése után esedékes tájékoztatás esetében kell alkalmazni.

(5) A 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletével megállapított 10. mellékletet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelet

hatálybalépése után a 2010. június 30-át követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”

13. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépését követõ napon.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdés d) és e) alpontja, (5) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, 21. § (5) és (6) bekezdése,

5. melléklet 4. pont utolsó mondata és 6. melléklet 4. pont utolsó mondata.
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(3) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdésének nyitó szövegrészében, (5) bekezdésében, valamint 7. § (3) bekezdésében

a „kezességvállalási” szövegrész helyébe a „kezességi” szövegrész lép, 5. § (1) bekezdésében és a 8/B. § (3) bekezdésében

a „kezesi” szövegrész helyébe a „kezességi” szövegrész lép, 7. § (1) bekezdés b) pont 3. alpontjában az „Áht. 33/D. §

k) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 33/D. § (1) bekezdés k) pontja” szövegrész lép, 3. mellékletének 3. pontjában és

6. mellékletének 2. pontjában a „kezesi szerzõdés” szövegrész helyébe a „kezességi szerzõdés” szövegrész lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének címe a következõk szerint módosul:

„Adatlap az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- és egyedi viszontgarancia-vállalás tervezett

adatairól”

2. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

...... számú Állami Kezességi Szerzõdés
amely létrejött egyrészrõl ........................................... Hitelnyújtó mint jogosult (a továbbiakban: jogosult), másrészrõl

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (9) bekezdése, a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet) és a ............ Korm. határozat alapján a Polgári Törvénykönyvrõl szóló ..... törvény

(a továbbiakban: Ptk.) ..... értelmében a pénzügyminiszter által képviselt Magyar Állam mint kezes (a továbbiakban:

Kezes) között, az alábbi feltételekkel:

1. A szerzõdõ felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a ...................... (cím: ................................................ adószám:

..................................................... cégjegyzékszám: ........................... ) (a továbbiakban: Kötelezett) között .............-én kelt,

................. számú hitelszerzõdésrõl (a továbbiakban: Hitelszerzõdés). A jelen Kezességi Szerzõdés mellékletében

elhelyezett, az alábbi feltételekkel kötött Hitelszerzõdés a jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi.

Tõketartozás:..............................................................................................................................................................................................................

Kamatbázis:.................................................................................................................................................................................................................

Kamatfelár:..................................................................................................................................................................................................................

Kezelési költség:........................................................................................................................................................................................................

Késedelmi kamat: .....................................................................................................................................................................................................

Rendelkezésre tartási jutalék: ..............................................................................................................................................................................

Végsõ lejárat:..............................................................................................................................................................................................................

Törlesztési idõpont(ok):..........................................................................................................................................................................................

A Kezes kijelenti, hogy a fenti hitelszerzõdést és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul

megismerte.

2. A Kezes jelen szerzõdés aláírásával, a Kötelezettnek a Hitelszerzõdés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont

szerinti tartozása megfizetéséért ezennel, a ............. Korm. határozat felhatalmazása és a Ptk. ...... §-a alapján

egyszerû/készfizetõ kezességet vállal.

3. A Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége az 1. pontban szereplõ tõke-, kamat- és jutalék meghatározási mód

alapján számított követelés összegéig terjed.

4. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a folyósított kölcsön összegét vagy annak egy részét nem lehet a hitel fedezetét

jelentõ óvadéknak minõsíteni.

5. A Jogosult külön felhívás nélkül teljesíti a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, illetve egyéb kötelezõ

jogszabálynak megfelelõ adatszolgáltatási kötelezettségét.

6. A Jogosult haladéktalanul írásban értesíti a Kezest a Hitelszerzõdés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve

a kamatmeghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is), valamint a Hitelszerzõdés felmondásáról.

6.1. A Kezes az értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat és a Kötelezettet

arról, hogy hozzájárul-e a 6. pontban meghatározott szerzõdésmódosításhoz.

6.2. A 6. pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a Hitelszerzõdés módosításáról való tudomásszerzést követõ

15 munkanapon belül a Kezes a kezességi szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja.
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6.3. A 6.1. pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás az eredeti feltételek mellett marad fenn.

7. A Jogosult a Kezest a kezesség beváltása várható idõpontjának megjelölésével írásban, a beváltást [Korm. rendelet 1. §

(2) bekezdés k) pontja] megelõzõen legalább 15 naptári nappal értesíti akként, hogy részére megküldi a Kötelezett

1. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatást.

7.1. A 7. pont szerinti kimutatás mellé csatolni kell a Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplõ igénylõlap szerinti

adatokat és dokumentumokat, továbbá a Jogosult behajtásra irányuló – esetleg korábban megtett – lépéseire

vonatkozó adatokat.

7.2. A Jogosult a 7. és a 7.1. pontokban megjelölt jogcselekményeket követõen – a Kezes értesítése mellett – az Adó- és

Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál kezdeményezheti a kezesség beváltását a 10032000-01907003 számú, APEH Állami

kezességbeváltás elnevezésû folyósítási számla terhére.

8. A Kötelezett szerzõdésszerû teljesítése következtében a Hitelszerzõdés megszûnésérõl a Jogosult köteles a Kezest

haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni.

9. Jelen kezességi szerzõdés hatálybalépésének feltétele a Kötelezett számára elõírt kezességvállalási díj megfizetése.

Jelen kezességi szerzõdés hatálybalépésérõl a Kezes köteles a Jogosultat haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon

belül írásban értesíteni.

10. Jelen kezességi szerzõdés hatálya: a Hitelszerzõdés lejárata vagy felmondása + ..... nap.

11. A jelen kezességi szerzõdésre egyebekben a magyar jog és különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

12. Jelen szerzõdés magyar nyelven, ...... eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt,

a Jogosult ...... eredeti példányt kap.

Budapest, [dátum] ..............................................

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

Jogosult cégszerû aláírása Kezes”

3. melléklet a 68/2010. (III. 19.) Korm. rendelethez

„10. melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat
1. Kiállítási garancia esetén alkalmazandó

Kölcsönbe adó (intézmény) megnevezése és címe:

A kölcsönbe adó nevében aláírásra jogosult megnevezése:

Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:

Kölcsönbe vevõ intézmény (kiállító) megnevezése és címe:

A kiállítás címe:

A kiállítás helye és ideje:

A kiállítási tárgyak biztosítási összege:

Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom a Magyar Államnak a kötelezvényben, és

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség

elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15–19. §-ában

foglalt feltételek szerinti kiállítási garanciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a kölcsönbe adó és a kiállító

megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia idõtartama] közötti idõszakra vonatkozik.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb elõkerülnek, e tényt

a tudomásomra jutást követõen haladéktalanul bejelentem a Magyar Állam nevében eljáró államháztartásért felelõs

miniszternek, továbbá egyidejûleg az elveszett és utóbb elõkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény

alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem a Magyar Államnak.

Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [a kölcsönbe adó intézmény] között létrejött, a kiállítási tárgyak kölcsönbe adásáról

szóló szerzõdés és jelen nyilatkozat tartalma közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.

[dátum]

[a kölcsönbe adó aláírása és pecsétje]

A [a kölcsönbe adó intézmény] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.

[dátum]

[a kiállító aláírása és pecsétje]
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2. Kiállítási viszontgarancia esetén alkalmazandó

Biztosító társaság megnevezése és címe:

A biztosító társaság nevében aláírásra jogosult megnevezése:

Az aláírási jogosultság jogalapjának megjelölése:

Kölcsönbe vevõ intézmény (kiállító) megnevezése és címe:

A kiállítás címe:

A kiállítás helye és ideje:

A kiállítási tárgyak biztosítási összege:

Aláírásommal ezúton kijelentem, hogy megértettem és elfogadom a Magyar Államnak a kötelezvényben, és

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. és 33/C. §-ában, valamint az állam által vállalt kezesség

elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 15–19. §-ában

foglalt feltételek szerinti kiállítási viszontgaranciáját, mely a fenti kiállításra kölcsönbe adott, a biztosító társaság és

a kiállító megállapodásában foglalt kiállítási tárgyakra a [garancia idõtartama] közötti idõszakra vonatkozik.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az elveszett kiállítási tárgyak utóbb elõkerülnek, e tényt

a tudomásomra jutást követõen haladéktalanul bejelentem a Magyar Állam nevében eljáró államháztartásért felelõs

miniszternek, továbbá egyidejûleg az elveszett és utóbb elõkerült kiállítási tárgyak vonatkozásában, a kötelezvény

alapján kifizetett kártérítést teljes egészében visszafizetem a Magyar Államnak.

Tudomásul veszem, hogy a [kiállító] és a [biztosító] között létrejött biztosítási szerzõdés és jelen nyilatkozat tartalma

közötti eltérés esetén a nyilatkozat rendelkezései irányadók.

[dátum]

[biztosító társaság aláírása és pecsétje]

A [biztosító] fenti nyilatkozatában foglaltakat tudomásul veszem.

[dátum]

[a kiállító aláírása és pecsétje]”

A Kormány 69/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérõl szóló
316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésérõl szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggõ támogatás összegét

a) az Ámr. 2. § 22. pontja alapján nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ

költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. április 1-jéig utalványozza, és a Magyar Államkincstár legkésõbb

2010. április 2-áig folyósítja,

b) az Ámr. 2. § 23. pontja alapján bruttó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ

költségvetési szervek részére az OEP legkésõbb 2010. április 2-áig folyósítja.”

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „két részletben” szövegrész.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 70/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának,
elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól
szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés d) pontjában, a költségvetési szervek jogállásáról és

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontjában, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés

a) pontjában, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, elõirányzat-felhasználásának,

kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Szolgálatok és az SZBKK irányítása
2. § (1) A Szolgálatok és az SZBKK vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetõje a polgári nemzetbiztonsági

szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter), a fejezetet irányító szerv az Iroda.

(2) A Szolgálatok és az SZBKK tekintetében az Iroda belsõ ellenõrzést végez.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § A Szolgálatok és az SZBKK önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek.”

3. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálatok kötelezettségvállalásaikat saját hatáskörben vezetik.”

(2) A Rendelet 6. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Szolgálatok az 1 millió forint feletti kötelezettségvállalásaikról havonta, a tárgyhót követõ hónap 15-éig

tájékoztatják az Irodát. Az Iroda 5 munkanapon belül a kötelezettségvállalások együttes összegérõl értesíti

a Pénzügyminisztériumot.

(7) A Szolgálatok a tárgyévben vállalt, de a következõ évek elõirányzatait terhelõ 1 millió forint feletti kötelezettségeikrõl

azok létrejöttét követõ 8 munkanapon belül tájékoztatják az Irodát. Az Iroda évente kétszer, július 10-éig és november

30-áig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot az aktuális kötelezettségvállalások együttes összegérõl.”

4. § A Rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A Szolgálatoknak éves költségvetésük összeállítása során nem kell teljesítménytervet készíteniük.”

5. § A Rendelet 8. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az MNV Zrt. elõzetes engedélye és tájékoztatása nélkül jogosult

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8. § (1) bekezdés b) pontja

alapján a titkos információgyûjtõ, illetve a titkos adatszerzõ tevékenységhez szükséges különleges technikai

eszközöket és anyagokat térítésmentesen biztosítani az erre törvény által feljogosított szervezetek részére,

amennyiben a vagyonelemek egyedi könyv szerinti bruttó értéke az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. §

(4) bekezdése szerinti értéket nem éri el.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyontárgyak zártkörû pályázattal történõ értékesítése esetén

a Szolgálatoknak az ajánlatkérés tényét sem kell nyilvánosságra hozniuk.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott értékesítések során nem kötelezõ közjegyzõ igénybevétele, ha az értékesítési

folyamatot minimum 3 fõbõl álló, a Szolgálatok fõigazgatói által kinevezett bizottság felügyeli. A bizottság tagja nem

lehet olyan személy, aki az értékesítési eljárás eredményében bármilyen okból érdekelt, vagy akitõl egyéb okból nem

várható el az értékesítési eljárás szabályszerûségének tárgyilagos megítélése.”

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 5. §-a szerinti törzskönyvi

nyilvántartás a Szolgálatokról a Szolgálat nevét, nyilvántartási számát, székhelyét, az alapító nevét, az alapító okirat

keltét, az alapítás idõpontját, a Szolgálat gazdálkodási jogkörét, a felügyeleti szerv megnevezését, a vezetõ nevét,

az alapító okirat szerinti alaptevékenységét, adószámát és KSH statisztikai számjelét tartalmazhatja.
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(2) A törzskönyvi nyilvántartás szerinti, de kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat az Iroda tartja nyilván.

Amennyiben az adatokban változás következik be, a Szolgálatok arról és a változás idõpontjáról 8 munkanapon belül

tájékoztatják az Irodát.

(3) Az Irodánál nyilvántartott adatokról külsõ szerv csak a miniszter engedélyével kaphat tájékoztatást.”

7. § A Rendelet 14. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ

(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben szereplõ számlán keletkezett kamat az érintett szolgálat speciális bevétele.

(6) A Szolgálatok a (3) bekezdésben szereplõ számlákról tranzakció mélységig a számviteli rendszertõl elkülönített

nyilvántartást vezetnek. A számlák év végi egyenlegét nem kell a könyvviteli mérlegben szerepeltetni. A számlák év

végi egyenlegérõl, összetételérõl (tõke, lekötött tõke, kamat), annak indokolásáról az éves elemi költségvetési

beszámoló kiegészítõ melléklete szöveges indokolásának külön mellékletében kell – a mûveleti szempontokat

figyelembe véve – tájékoztatni az Irodát. Ezt a mellékletet a miniszter külön jóváhagyja.

(7) A Szolgálatok áthúzódó speciális kiadásaik fedezetére év végén házipénztárukban elkülönített módon készpénzt

tarthatnak. Ebbõl a tárgyévet követõ év január 15. napjáig történõ kifizetést a tárgyév terhére kell elszámolni. Az így

elkülönítetten kezelt pénzkészlet maradványát az elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében a pénztár

nyitó állományában fel kell tüntetni.

(8) A Szolgálatok költségvetéseikben az alaptevékenységgel összefüggõ speciális bevételeiket a mûködési bevételek

kiemelt elõirányzaton belül egy összegben az „Egyéb sajátos bevétel” elõirányzaton tervezik és számolják el. Az ilyen

bevételekrõl elkülönített nyilvántartást kell vezetni és azok éves összegérõl az éves beszámoló szöveges

indokolásában, annak külön mellékleteként kell – a mûveleti szempontokat figyelembe véve – tájékoztatást adni

az Iroda részére. A Szolgálatok az ilyen bevételek 100%-át felhasználhatják kiadásaik fedezésére.

(9) Az (1) és (3)–(5) bekezdés szerinti speciális mûködési kiadásokra vonatkozó felhasználás, bizonylatolás, elszámolás

és ellenõrzés részletes szabályait a miniszter külön utasításban határozza meg.”

8. § A Rendelet a következõ 14/D. §-sal egészül ki:

„14/D. § A Szolgálatok éves elemi költségvetési beszámolóinak megbízhatósági ellenõrzését az Iroda elvégzi és annak

eredményérõl a tárgyévet követõ év július 15-éig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot.”

9. § A Rendelet 7. § (2) bekezdésében az „az MNV Zrt.-nek” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ

Zártkörûen mûködõ Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szöveg, 10. § (1) bekezdésében

az „a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)” szövegrész helyébe

az „az Nbtv.” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „14. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „14. § (8) bekezdése” szöveg,

11. § (2) bekezdésében a „részletes költségvetés” szövegrész helyébe az „éves költségvetés” szöveg, a „részletes

beszámoló” szövegrész helyébe az „éves elemi költségvetési beszámoló” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „részletes

költségvetés” szövegrész helyébe az „éves költségvetés” szöveg, a „részletes beszámoló” szövegrész helyébe az „éves

elemi költségvetési beszámoló” szöveg, 11. § (5) bekezdésében az „Ámr. 157. §-ának (3) bekezdése” szövegrész

helyébe az „államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 230. §

(3) bekezdése” szöveg, 13/B. §-ában az „Ámr. 135. §-ában” szövegrész helyébe az „Ámr. 76. §-ában” szöveg, 14. §

(1) bekezdésében az „Ámr. 135. §-ában” szövegrész helyébe az „Ámr. 76. §-ában” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a Rendelet 6. § (4) bekezdése, 9. §-a, 11. § (4) bekezdése, 14/B. §-ában „,a berendeléstõl számított három

évig” szövegrész, valamint 1. és 2. számú melléklete.

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 71/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás

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

1. § A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Cskr.) a következõ alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:

„A forgalmazó kötelezettségei
5/A. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi

LVI. törvényben (a továbbiakban: Kt.) meghatározott, üzletenként legalább 500 m2 alapterületû üzlethelyiséggel

rendelkezõ kereskedelmi csomagolást értékesítõ forgalmazó a felhasználó által felajánlott használt vagy hulladékká

vált kereskedelmi csomagolást köteles átvenni. E kötelezettség a helyben fogyasztásra kínált termék kereskedelmi

csomagolására nem vonatkozik.

(2) A forgalmazó a felhasználótól való átvételt a kereskedelmi csomagolás forgalmazásának feltételeivel azonos

módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási idõben köteles biztosítani a kereskedelmi csomagolás forgalmazásának

helyén.

(3) A forgalmazó átvételi kötelezettségének teljesítéséért a felhasználótól díjat nem követelhet, azonban a felhasználó

visszavitelre ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(4) A forgalmazó a felhasználótól átvett kereskedelmi csomagolást köteles koordináló szervezetnek, illetve

a koordináló szervezet által megbízott hulladék kezelõnek hasznosítás céljából átadni.”

2. § (1) Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2010. június 2-án hatályát veszti.

3. § E rendelet tervezetének a következõ közösségi jogi aktusok szerinti elõzetes bejelentése megtörtént:

a) az Európai Parlament és a Tanács – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK

tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a mûszaki szabványok és szabályok terén

történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok

megállapításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási

hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 72/2010. (III. 19.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

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

1. § A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.

(XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A környezetvédelmi hatóság által kiszabandó bírság, alapbírság és szorzószám megállapítása nélkül

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály elõírásai nem

vagy nem megfelelõ teljesítése esetén, ha a forgalmazó az átvételi kötelezettségét nem teljesíti: 100 000 forint.”

2. § (1) Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2010. június 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2010. (III. 19.) MNB rendelete
a „Kosztolányi” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Kosztolányi Dezsõ születésének 125. évfordulója alkalmából – „Kosztolányi” megnevezéssel

5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2010. március 29.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm.

(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõben egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, a „FORINT”,

a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat, a „BP.” verdejel, valamint a „2010” verési évszám olvasható. Az emlékérme

jobb oldalán egy romos kõfal ábrázolása látható, utalva Kosztolányi városi költészetére. Az emlékérme elõlapjának

képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Kosztolányi Dezsõ – Halmi Béla fotója alapján készült – portréja látható. A portrétól balra,

egymás alatti vízszintes sorokban a „KOSZTOLÁNYI”, a „DEZSÕ”, valamint az „1885–1936” felirat olvasható. A portrétól

jobbra, az emlékérme szélén található Holló István tervezõmûvész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét

a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 8000 darab készíthetõ, amelybõl 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2010. március 29-én lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2010. (III. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet az 5/2010. (III. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 10/2010. (III. 19.) EüM rendelete
a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Az iskola-egészségügyi szolgálat az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján oltásonként 200 forintra jogosult az új

influenzavírus elleni védõoltással történõ immunizálásért, melyet az egészségügyért felelõs miniszter és az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár utal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az ÁNTSZ rendszeresen továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.”

2. § Az R. a következõ 43. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
43. § (1) A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 19.) EüM rendelet 1. §-ával beiktatott 15/A. §-t a 2009.

október 14-ét követõ immunizálás esetén kell alkalmazni.

(2) Az ÁNTSZ a 15/A. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2010. április 28-áig teljesíti.”

3. § Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Ez a rendelet 2010. május

2-án hatályát veszti.

(2) A 3. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter 11/2010. (III. 19.) EüM rendelete
az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl

szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazása során az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás

gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.

rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatókról, a szolgáltatók szakmai szervezeti egységeirõl, az általuk végezhetõ, engedélyezett szakmákról és

szaktevékenységekrõl, valamint az egy szakmán vagy szaktevékenységen belül végezhetõ egyes szolgáltatásokról,

továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedélyekrõl nyilvántartást kell vezetni.”

(2) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye szerinti kistérségi,

illetve regionális intézete a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban

bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhetõ nyilvántartásban.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés ad)–ae) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ af) és

ag) alponttal egészül ki:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:

a szolgáltató:]

„ad) adószáma elsõ nyolc számjegyét (KSH törzsszám),

ae) egyedi azonosító számát,

af) felelõsségbiztosítási szerzõdésének a kötvényszámát,

ag) közszolgáltatásban való részvételének tényét;”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az alábbi

adatokat tartalmazza:]

„c) a szolgáltató, és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai szervezeti egységgel, akkor valamennyi

szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a 2. melléklet szerinti, engedélyezett egészségügyi szakmákat, szaktevékenységeket a hozzájuk tartozó kóddal,

szakképesítéssel, szakvizsga-típussal együtt,

cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz, illetve szaktevékenységekhez tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák

megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét,

cc) az engedélyezett szolgáltatások körét, amennyiben a mûködési engedély a szakmán, illetve szaktevékenységen

belül csak egyes szolgáltatások nyújtására szól,

cd) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott egyedi szolgáltatói azonosítót, továbbá

a szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját, valamint ha egy vagy több szakmai szervezeti egység osztály

szervezeti egység forma keretében mûködik, az osztály (mátrix osztály) megnevezését,

ce) a területi ellátási kötelezettséget szakmánként vagy szaktevékenységenként, amennyiben a szolgáltató területi

ellátási kötelezettséggel mûködik,

cf) a mûködési engedély iránti kérelemben megjelölt mûködési területet, amennyiben a szolgáltató területi ellátási

kötelezettség nélkül mûködik,

cg) az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, azonosítóját,

gh) a mûködési engedély keltét, számát,

ci) a mûködés bármely korlátozásával kapcsolatos adatot,
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cj) a szakmai szervezeti egység ágyszámát, az osztály ágyszámát, mátrix osztály mûködtetése esetén a bázis

ágyszámot és az összes ágyszámot is,

ck) a heti rendelési idõt (a szolgáltató rendelésének óraszámát összesítve, illetve napi bontásban a rendelési idõ

kezdése és befejezése idõpontjának megjelölésével), és a rendelkezésre állási idõt napi bontásban,

cl) a szakmai szervezeti egység által nyújtott szolgáltatás jellegére figyelemmel a kapacitási adatokat szakmai

szervezeti egységenként,

cm) a közremûködés nyújtásának tényét,

cn) a szakmai szervezeti egység közremûködõjének szolgáltatói egyedi azonosítóját, és a közremûködést nyújtó

szakmai szervezeti egység egyedi azonosítóját,

co) a közremûködõnek mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését és azonosítóját,

cp) a közremûködést igénybe vevõ szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szakmai szervezeti egység egyedi

azonosítóját,

cq) a cn) és cp) alpontban meghatározott esetekben a közremûködés tartalmára vonatkozó adatokat (a személyi,

vagy a személyi és tárgyi feltételek biztosítása),

cr) a szakmai szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függõen az ügyeleti részvételt, készenléti rendszerben

való részvétel tényét, valamint

cs) az orvosi bélyegzõ számát, vagy szakdolgozó esetén a mûködési nyilvántartási számot, továbbá a helyettesítés

rendjét, a helyettesítõ nevét és orvosi bélyegzõ számát vagy mûködési nyilvántartási számát, amennyiben

a szolgáltató alapellátást nyújt vagy egyéni vállalkozó.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A gyógyszerészi, szakgyógyszerészi tevékenységeket, a nem orvosi diplomához kötött szaktevékenységeket és

a hozzájuk tartozó kódokat a 3. melléklet tartalmazza.

(3b) A szolgáltatói típusokat és kódjaikat a 4. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szolgáltató és a szakmai szervezeti egység azonosítóját a mûködési engedély tartalmazza.”

(2) Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közremûködést igénybe vevõ és a közremûködõ szakmai szervezeti egység adatait a nyilvántartásban össze kell

kapcsolni, úgy, hogy a közremûködõ szakmai szervezeti egységek egyedi azonosítói nem lehetnek azonosak.”

5. § Az R. a következõ 11. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
11. § Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai

jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 11/2010. (III. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. mellékletben szereplõ, de a hatálybalépését követõen hatályos 2. számú

mellékletben nem szereplõ szakmakóddal rendelkezõ szolgáltatók 2010. december 31-ig mûködhetnek az R.

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. számú mellékletben szereplõ kódok szerint.”

6. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. e rendelet 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. e rendelet 3. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

7. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében a „szakmai-szervezeti” szövegrész helyébe a „szakmai szervezeti” szöveg,

b) 3. § a) pontjában az „egészségügyi szakmákról” szövegrész helyébe az „egészségügyi szakmákról és

szaktevékenységekrõl” szöveg,

c) 3. § c) pontjában a „szolgáltatók” szövegrész helyébe a „szolgáltatók és szakmai szervezeti egységek” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a

„- telefonszám;” szövegrész helyébe a

„- telefonszám,

- e-mail cím;” szöveg,
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e) 4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint a ca), cc) és ce)–cg) alpontjában foglaltakon túl”

szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a cd) és cg)–ci) alpontjában, továbbá

a (3a) bekezdésben foglaltakon túl” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R. 11. §-a, és az azt megelõzõ alcím.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 8. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„2. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

A mûködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák, szaktevékenységek

és kódjaik jegyzéke

A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

1 KLINIKAI SZAKKÉPESÍTÉSEK:
2 Aneszteziológiai és intenzív terápia
3 Aneszteziológia és intenzív terápia A 1500 aneszteziológia és intenzív terápia
4 1501 aneszteziológia
5 Intenzív terápia R 1502 intenzív terápia
6 1503 fájdalomterápia
7 Arc-állcsont-szájsebészet
8 Arc-állcsont-szájsebészet A 0303 arc-állcsont-szájsebészet
9 Belgyógyászat

10 Belgyógyászat A 0100 általános belgyógyászat
11 0101 angiológia, phlebológia,

lymphológia
12 Haematológia R 0102 haematológia
13 Endokrinológia R 0103 endokrinológia – anyagcsere

betegségek
14 Nefrológia R 0105 nefrológia
15 Allergológia és klinikai immunológia R 0109 allergológiai és klinikai immunológia
16 0110 haemodialízis – sze
17 0111 peritoneális dialízis
18 0112 csontvelõ transzplantáció
19 0122 átültetési és visszaültetési célú

csontvelõi, perifériás sejt/õssejt
gyûjtés

20 0123 diabetológia – sze
21 Bõrgyógyászat
22 Bõrgyógyászat A 0800 általános bõr- és nemibeteg-ellátás
23 0801 bõrgyógyászat
24 0802 bõrgyógyászati allergológia
25 0803 nemibeteg-gondozás
26 0804 csecsemõ- és gyermek bõrbetegek

ellátása
27 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

28 Csecsemõ- és gyermekgyógyászat A 0500 általános csecsemõ- és
gyermekgyógyászat

29 Neonatológia R 0501 neonatológia, PIC
30 Csecsemõ- és gyermekkardiológia R 0503 csecsemõ- és gyermekkardiológia
31 Gyermek-tüdõgyógyászat R 0504 gyermek-tüdõgyógyászat
32 Gyermekgasztroenterológia R 0505 gyermekgasztroenterológia
33 Gyermekradiológia R 0510 gyermekradiológia
34 Gyermekneurológia R 0511 gyermekneurológia
35 0521 fejlõdésneurológia
36 Csecsemõ és gyermekgyógyászati

intenzívterápia
R 0522 csecsemõ és gyermekgyógyászati

intenzívterápia
37 0523 gyermek onko-haematológia
38 6302 házi gyermekorvosi tevékenység
39 Iskola-egészségtan és

ifjúságvédelem (iskolaorvosi vagy
gyermekkörzeti munkakör ellátására
jogosít)

R 6306 iskola-egészségügy és
ifjúság-egészségügy

40 Fül-orr-gégegyógyászat
41 Fül-orr-gégegyógyászat A 0600 általános fül-orr-gégegyógyászat
42 Audiológia R 0601 audiológia
43 Foniátria R 0602 foniátria
44 0603 otoneurológia
45 Csecsemõ és gyermek fül-, orr-,

gégegyógyászat
R 0509 csecsemõ és gyermek fül-, orr-,

gégegyógyászat
46 Gasztroenterológia
47 Gasztroenterológia A 0104 gasztroenterológia
48 5305 gasztroenterológiai UH diagnosztika

– sze
49 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
50 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria A 0512 gyermek- és ifjúsági pszichiátria
51 Gyermeksebészet
52 Gyermeksebészet A 0506 gyermeksebészet – sze
53 Honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
54 Honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
A 9301 honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan
55 Idegsebészet
56 Idegsebészet A 0204 idegsebészet – sze
57 Igazságügyi orvostan
58 Igazságügyi orvostan A 9500 igazságügyi orvostan
59 9502 igazságügyi toxikológia
60 Infektológia
61 Infektológia A 1600 fertõzõbeteg-ellátás, infektológia
62 1601 AIDS ellátás és gondozás – sze
63 1602 HIV/AIDS szûrés (önkéntes és külön

jogszabály alapján kötelezõ) – sze
64 Trópusi betegségek R 1603 trópusi betegségek ellátása
65 Kardiológia
66 Kardiológia A 4000 általános kardiológia
67 4001 invazív kardiológia (haemodinamika)
68 Neurológia
69 Neurológia A 0900 általános neurológia
70 0901 stroke ellátás
71 0902 fejfájás szakrendelés – sze
72 Klinikai neurofiziológia R 0903 klinikai neurofiziológia
73 0904 EEG és EMG diagnosztika – sze
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

74 Nukleáris medicina
75 Nukleáris medicina A 6500 izotópdiagnosztika
76 6501 radioizotópos terápia
77 6503 PET
78 Ortopédia és traumatológia
79 Ortopédia és traumatológia A 1000 ortopédia
80 1001 gerincsebészet
81 0300 általános traumatológia
82 Kézsebészet R 0302 kézsebészet
83 Oxyológia és sürgõsségi orvostan
84 Oxyológia és sürgõsségi orvostan A 4600 oxyológia és sürgõsségi betegellátás
85 Patológia
86 Patológia A 5400 általános kórbonctan és kórszövettan
87 5401 szövettan, kórszövettan
88 Cytopatológia R 5402 cytopatológia
89 5403 aspirációs cytológia
90 5404 immunhisztológia
91 Neuropatológia R 5405 neuropatológia – sze
92 5407 transzplantációs célú szerv-,

szöveteltávolítás holttestbõl (kivétel:
0702)

93 0702 transzplantációs célú szaruhártya
eltávolítás holttestbõl

94 Pszichiátria
95 Pszichiátria A 1800 pszichiátria
96 Addiktológia R 1801 addiktológia
97 1811 alkohológia
98 1821 drogbetegellátás
99 1831 egyéb szenvedélybetegség ellátás

100 Orvosi rehabilitáció (pszichiátriai
szakterületen)

R 1804 pszichiátriai rehabilitáció

101 Pszichoterápia R 1805 pszichoterápia
102 Igazságügyi pszichiátria

(igazságügyi elmeorvostan)
R 9501 igazságügyi pszichiátria

(igazságügyi elmeorvostan)
103 Radiológia
104 Radiológia A 5100 általános röntgendiagnosztika
105 5102 mammográfiás szûrés és

diagnosztika
106 5103 angiográfiás diagnosztika
107 5104 intervenciós radiológia
108 Neuroradiológia R 5105 neuroradiológia
109 5201 CT
110 5202 MRI
111 5301 ultrahang diagnosztika
112 5602 lézerdiagnosztika és terápia
113 Repülõorvostan
114 Repülõorvostan A 9700 repülõorvostan
115 Reumatológia
116 Reumatológia A 1400 reumatológia
117 Fizioterápia R 1402 fizioterápia
118 1404 oszteoporozis
119 Sebészet
120 Sebészet A 0200 általános sebészet
121 0201 esztétikai plasztikai sebészet
122 Mellkassebészet R 0202 tüdõ- és mellkassebészet
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

123 Érsebészet R 0203 érsebészet
124 0208 szerv-transzplantációs sebészet
125 0209 transzplantációs célú szerv-,

szöveteltávolítás agyhalottból
126 Plasztikai (égési) sebészet R 0210 plasztikai (égési) sebészet
127 0211 égési sebészet
128 0207 ESWL (kivétel az 1104 kód alatt

végezhetõ tevékenység)
129 Sugárterápia
130 Sugárterápia A 1201 sugárterápia
131 Klinikai onkológia R 1200 klinikai onkológia
132 1202 onkológiai szûrés (a szervezett

népegészségügyi onkológiai
szûrõvizsgálati programban mûködõ
szolgáltatók)

133 Szemészet
134 Szemészet A 0700 általános szemészet
135 0701 szaruhártya-átültetés – sze
136 0703 látásvizsgálat, szemüvegrendelés –

sze
137 Gyermekszemészet R 0508 gyermekszemészet
138 Szívsebészet
139 Szívsebészet A 0205 szívsebészet – sze
140 0215 csecsemõ- és gyermekszívsebészet
141 0216 szívtranszplantáció
142 Szülészet-nõgyógyászat
143 Szülészet-nõgyógyászat A 0400 általános szülészet-nõgyógyászat
144 0401 terhesgondozás (orvosi)
145 0402 nõgyógyászati onkológiai szûrés
146 0403 in vitro fertilizáció (IVF)
147 6104 köldökvér sejt/õssejt tevékenység
148 Gyermeknõgyógyászat R 0507 gyermeknõgyógyászat – sze
149 5304 nõgyógyászati ultrahang

diagnosztika – sze
150 Transzfuziológia
151 Transzfuziológia A 6101 transzfuziológia
152 6102 véradó szolgálat
153 6103 szövet és sejtbanki tevékenység

(kivétel: 1002, 0213, 0705, 6105,
6106)

154 6105 haemopoetikus õssejtbank
155 6106 köldökvérbank
156 0213 ér- és billentyû szövetbank
157 1002 kötõ- és támasztószövetbank
158 0705 szaruhártya szövetbank
159 Tüdõgyógyászat
160 Tüdõgyógyászat A 1900 tüdõgyógyászat
161 1902 pulmonológiai allergológia és

immunológia
162 1904 tüdõszûrés (ideértve az önálló

felvételkészítést is)
163 Urológia
164 Urológia A 1100 urológia
165 Andrológia (24 hónap) R 1101 andrológia
166 1102 urodinamia, neuro-urológia
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

167 1104 ESWL (kivétel a 0207 kód alatt
végezhetõ tevékenység)

168 MINDEN ELSÕKÉNT
MEGSZEREZHETÕ KLINIKAI
SZAKKÉPESÍTÉSRE RÁÉPÍTHETÕ
SZAKKÉPESÍTÉSEK:

169 Klinikai farmakológia R 7001 klinikai farmakológia
170 Sportorvostan R 2602 sportszakorvosi ellátás
171 Egészségbiztosítás R 9504 egészségbiztosítási orvosszakértés
172 MINDEN ELSÕKÉNT

MEGSZEREZHETÕ KLINIKAI ÉS
MOZGÁSSZERVI SZAKKÉPESÍTÉSRE
RÁÉPÍTHETÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK
(kivéve: pszichiátria):

173 Rehabilitáció
174 Orvosi rehabilitáció csecsemõ- és

gyermekgyógyászat szakterületen
R 0525 csecsemõ- és gyermekgyógyászati

rehabilitáció
175 Orvosi rehabilitáció kardiológia

szakterületen
R 4003 kardiológia rehabilitáció

176 Orvosi rehabilitáció tüdõgyógyászat
szakterületen

R 1903 tüdõgyógyászati és
légzésrehabilitáció

177 0903 neurológiai rehabilitáció
178 2202 belgyógyászati rehabilitáció
179 2203 gasztroenterológia rehabilitáció
180 2204 nõgyógyászati rehabilitáció
181 NEM KLINIKAI SZAKKÉPESÍTÉSEK:
182 Fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
183 Fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
A 2200 fizikális medicina és rehabilitációs

orvoslás
184 Orvosi rehabilitáció mozgásszervi

szakterületen
R 2201 mozgásszervi rehabilitáció

185 Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

186 Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)

A 2501 foglalkozás-egészségügyi alapellátás

187 2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás
188 Munkahigiéne R 2503 munkahigiénés tevékenység
189 Sugáregészségtan R 9401 sugáregészségügyi tevékenység
190 Geriátria
191 Geriátria A 0106 geriátriai ellátás
192 Háziorvostan
193 Háziorvos A 6301 felnõtt háziorvosi ellátás
194 6303 felnõtt és gyermek (vegyes)

háziorvosi ellátás
195 Megelõzõ orvostan és

népegészségtan
196 Megelõzõ orvostan és

népegészségtan
A 9400 megelõzõ orvostan és

népegészségtan
197 9401 kórházhigiéne és infekciókontroll

tevékenység
198 Orvosi laboratóriumi diagnosztika
199 Orvosi laboratóriumi diagnosztika A 5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika
200 Laboratóriumi haematológia és

immunológia
R 5008 haematológia és immunológia

diagnosztika
201 Molekuláris genetikai diagnosztika R 5006 molekuláris genetikai diagnosztika
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A B C D

Szakképesítés
Szakvizsga

alap: A
ráépített: R

Szakmakód/
egészségügyi
szaktevékeny-

ség kódok

Szakma/egészségügyi
szaktevékenységek

202 Orvosi mikrobiológia
203 Orvosi mikrobiológia A 5003 mikrobiológiai laboratóriumi

diagnosztika
204 MINDEN SZAKORVOSI KÉPESÍTÉSRE

RÁÉPÍTHETÕ SZAKKÉPESÍTÉS:
205 Klinikai genetika
206 Klinikai genetika R 6700 klinikai genetika
207 6701 genetikai tanácsadás
208 6702 biobanki tevékenység (gyûjtés és

tárolás)
209 MENTÉS:
210 6200 általános mentés
211 6201 koraszülött mentés és szállítás
212 6202 mozgóõrség
213 6212 rendezvénybiztosítás
214 6203 mentési készenlétet igénylõ õrzött

szállítás
215 Kiegészítõ gyógyászati

tevékenységek NEM
KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI
MÓDOK külön jogszabály alapján
meghatározott képesítéssel és
tartalommal (csak orvos által
végezhetõek):

216 8004 pszichológiai eljárások
217 8011 homeopátia
218 8012 hagyományos kínai orvoslás (ezen

alapuló egyéb technikák)
219 8021 manuálterápia
220 8022 indiai (ájurvédikus gyógyászati

eljárások)
221 8023 méregtelenítõ módok
222 8031 biológiai fogorvoslás
223 8032 tibeti gyógyító eljárások
224 8041 neurálterápiás módok
225 FOGORVOSI OKLEVÉLLEL

MEGSZEREZHETÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK
226 1300 fogászati ellátás (ideértve a fogászati

alapellátást is)
227 Dento-alveoláris sebészet R 1301 dento-alveoláris sebészet
228 Fogszabályozás R 1302 fogszabályozás
229 Parodontológia R 1303 parodontológia
230 Gyermekfogászat R 1304 gyermekfogászat
231 1305 iskolafogászat
232 1306 fogászati röntgen
233 Konzerváló fogászat, fogpótlástan R 1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan

Jelmagyarázat:

sze: szakosodott egység, az e jelzéssel ellátott kódok kizárólag az adott szakmára, szaktevékenységre fõ profilként

szakosodott egység jelölésére alkalmazhatók, az adott szakmai tevékenységre más szakmai megnevezés nem

használható.”
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2. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„3. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

A mûködési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló gyógyszerészi, szakgyógyszerészi tevékenységek,

nem orvosi diplomához kötött szaktevékenységek és kódjaik jegyzéke

A B C
1 GYÓGYSZERÉSZI/SZAKGYÓGYSZERÉSZI TEVÉKENYSÉG
2 Szakma Szaktevékenység

kód
Szaktevékenység

3 Gyógyszerészet/szakgyógyszerészet 7000 Gyógyszerészi tevékenység
4 7001 Klinikai farmakológia
5 Kórházi gyógyszerészet 7002 Intézeti gyógyszerészi tevékenység

6 NEM ORVOSI DIPLOMÁHOZ KÖTÖTT SZAKTEVÉKENYSÉGEK
7 Szakma Szaktevékenység

kód
Szaktevékenység

8 PSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG
9 Pszichológia 7100 Klinikai szakpszichológia

10 Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt
szakpszichológia

7101 Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt
szakpszichológia

11 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és
ifjúsági szakpszichológia

7102 Klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági szakpszichológia

12 Pszichoterápia 7104 Pszichoterápia (nem szakorvosi)
13 Neuropszichológia 7106 Neuropszichológia
14 Igazságügyi klinikai pszichológia 9503 Igazságügyi klinikai pszichológia
15 Klinikai írásszakértõ pszichológia 7107 Klinikai írásszakértõ pszichológia
16 Klinikai addiktológiai szakpszichológia 7108 Klinikai addiktológiai

szakpszichológia

17 PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK
18 Gyógypedagógia 7202 Gyógypedagógia, gyógypedagógiai

rehabilitáció
19 7201 Logopédia
20 7206 Hallássérült rehabilitáció
21 7207 Látássérült rehabilitáció
22 7208 Szomato-pedagógia –

mozgásfejlesztés
23 Konduktív pedagógia 7203 Konduktori tevékenység
24 Gyógy-testnevelõ 7209 Gyógy-testnevelés

25 EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ SZAKMÁK, SZAKTEVÉKENYSÉGEK
26 Dietetikus 7600 Dietetika
27 Szülésznõ 7317 Szülésznõi tevékenység
28 Gyógytornász/Gyógytornász –

fizioterapeuta
5700 Általános fizioterápia – Gyógytorna

29 5701 Subaqualis gyógytorna
30 5704 Elektroterápia
31 5709 Magneto- és fototerápia

gyógytornász képesítéssel
32 5711 Gyógytorna
33 8021 Manuálterápia (gerincmanipulációs

mûfogások kivételével)
34 Közegészségügyi járványügyi felügyelõ,

népegészségügyi felügyelõ
7318 Intézeti higiénia, népegészségügyi

tevékenység
35 Mentõtiszt 6205 Mentõtiszti tevékenység
36 Védõnõ 7901 Területi védõnõi ellátás
37 7902 Iskolavédõnõi ellátás
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A B C
38 7903 Családvédelmi szolgálatnál nyújtott

ellátás
39 7904 Anyatejgyûjtés
40 Optometrista 0704 Optometria ellátás

41 ÁPOLÁS (GYERMEK): Csecsemõ- és
gyermekápoló, gyermekápoló, gyermek
szakápoló

7303 Csecsemõ és gyermek szakápolás

42 ÁPOLÁS (FELNÕTT): Diplomás ápoló,
okleveles ápoló, OKJ-s ápoló, felnõtt
szakápoló, általános betegápoló

7305 Ápolás, szakápolás

43 Körzeti betegápoló, körzeti ápoló, körzeti
közösségi szakápoló

7307 Körzeti közösségi szakápolás

44 Hospice szakápoló és koordinátor,
Hospice szakápoló

7306 Hospice szakápolás

45 Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 7301 Foglakozás-egészségügyi
szakápolás

46 Epidemiológiai szakápoló 7319 Népegészségügyi prevenció,
szakápolás

47 Diabetológiai szakápoló 7309 Diabetológiai szakápolás
48 Geriátriai szakápoló 7312 Geriátriai szakápolás
49 Onkológiai szakápoló 7313 Onkológiai szakápolás
50 Nefrológiai szakápoló 7314 Nefrológiai szakápolás
51 Légzõszervi szakápoló, pulmonológus,

allergológus szakasszisztens
7315 Légzõszervi szakápolás

52 Sürgõsségi szakápoló 7316 Sürgõsségi szakápolás

53 GYERMEK INTENZÍV ELLÁTÁS: Gyermek
aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
gyermek intenzív terápiás szakápoló,
újszülött, csecsemõ, gyermek intenzív
terápiás szakasszisztens, újszülött,
koraszülött intenzív terápiás
szakasszisztens

7311 Intenzív terápiás csecsemõ és
gyermek szakápolás

54 FELNÕTT INTENZÍV ELLÁTÁS: Felnõtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló,
intenzív betegellátó szakápoló, intenzív
terápiás szakasszisztens

7310 Intenzív terápiás szakápolás

55 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI GYERMEK):
Gyermek ideg-elmeápoló, gyermek
ideg-elmeápoló és gondozó

7304 Pszichiátriai szakápolás és
mentálhigiéne (gyermek)

56 ÁPOLÁS (PSZICHIÁTRIAI FELNÕTT):
Pszichiátriai szakápoló, pszichiátriai és
mentálhigiénés szakápoló, pszichiátriai
ápoló és gondozó, ideg-elmeápoló

7302 Pszichiátriai szakápolás és
mentálhigiéne (felnõtt)

57 LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA:
Diplomás orvosi laboratóriumi analitikus,
laboratóriumi szakasszisztens/klinikai
laboratóriumi szakasszisztens/kémiai
laboratóriumi szakasszisztens,
orvos-diagnosztikai laboratóriumi
technológus

7335 Laboratóriumi diagnosztikai
tevékenység (nem orvosi
képesítéssel)
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58 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA: Diplomás

képalkotó diagnosztikus, röntgen
asszisztens, képi diagnosztikai és
intervenciós asszisztens, röntgen-mûtõs
szakasszisztens, intervenciós
szakasszisztens, radiográfus
szakasszisztens

7336 Képalkotó diagnosztikai
tevékenység (nem orvosi
képesítéssel)

59 Fizikoterápiás asszisztens/fizioterápiás
asszisztens/fizioterápiás szakasszisztens

5722 Fizikoterápia – asszisztensi
tevékenység

60 5703 Hidroterápia
61 5706 Balneoterápia
62 5707 Thermoterápia
63 5708 Magneto-, fototerápia
64 Gyógymasszõr 5712 Gyógymasszázs
65 Sportmasszõr 5713 Sportmasszázs
66 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 7205 Rehabilitációs tevékenység
67 Gyógyúszás foglalkoztató 7204 Rehabilitációs gyógyúszás
68 Gyógyfoglalkoztató, Gyógyfoglalkoztató

szakasszisztens
7210 Rehabilitációs foglalkoztatás

69 Klinikai fogászati higiénikus 1307 Klinikai fogászati higiénia biztosítása
70 Kardiológiai és angiológiai

szakasszisztens, kardiológiai
szakasszisztens, elektro-kardiográfiai
szakasszisztens

7330 Kardiológiai szakasszisztencia

71 Audiológiai szakasszisztens, klinikai
elektrofiziológiai szakasszisztens,
Audiológiai asszisztens, hallásakusztikus

7331 Audiológiai szakasszisztencia

72 EEG szakasszisztens, klinikai
elektrofiziológiai szakasszisztens, EEG
asszisztens

7332 EEG szakasszisztencia

73 Citológiai szakasszisztens 7333 Citológiai szakasszisztencia
74 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai

szakasszisztens
7334 Hisztokémiai/Immunhisztokémiai

szakasszisztencia
75 CT, MRI szakasszisztens 7337 Képalkotó diagnosztikai

szakasszisztencia
76 Sugárterápiás szakasszisztens 7338 Sugárterápiás szakasszisztencia
77 Általános és vasculáris ultrahang

diagnosztikai szakasszisztens, szülészeti
és nõgyógyászati ultrahang diagnosztikai
szakasszisztens, Szonográfus
szakasszisztens

7339 Ultrahang diagnosztika

78 Mentõápoló 7341 Mentõápolói tevékenység

79 NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK (NEM ORVOSI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT)
80 Akupresszõr 8016 Akupresszúra
81 Alternatív mozgás- és masszázsterápeuta 8026 Alternatív mozgás- és

masszázsterápia
82 Életmód tanácsadó és -terapeuta 8036 Életmód oktatás és tanácsadás
83 Reflexológus 8046 Reflexzóna terápia
84 Alternatív fizioterápiás továbbképzés 8017 Alternatív fioterápiás módszerek
85 Fitoterápia továbbképzés 8037 Fitoterápia
86 Kineziológiai továbbképzés 8057 Kineziológiai módszerek
87 Szemtréning továbbképzés 8067 Szemtréning eljárások
88 Bioenergetikus továbbképzés 8048 Bioenergetikai módszerek
89 Fülakupunktúrás addiktológiai

továbbképzés
8047 Fülakupunktúrás addiktológia

11682 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 40. szám



A B C
90 GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS
91 Gyógyászati segédeszköz forgalmazó GYS1 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (önálló üzletben)
92 GYS2 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (fiók üzletben)
93 GYS3 Gyógyászati segédeszköz

forgalmazás (egyedi
gyártómûhellyel)

94 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés GYS6 Gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés

95 Gyógyászati segédeszköz javító GYS7 Gyógyászati segédeszköz javítás
96 Ortopédiai mûszerész GYS8 Ortopédiai mûszerész
97 Ortopédiai eszközkészítõ GYS4 Protézis-, gyógycipõ készítés
98 Ortopédiai kötszerész és fûzõ készítõ GYS9 Testközeli gyógyászati segédeszköz

készítés
99 Fülilleszték készítõ GYS10 Fülilleszték készítés

100 Fogtechnikus GYS5 Fogtechnika

101 EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK
102 Egészségügyi kártevõirtó-fertõtlenítõ 7319 Egészségügyi

kártevõirtó-fertõtlenítõ
103 7320 Fertõtlenítõ sterilezõ tevékenység
104 7321 Egészségügyi gázmester

tevékenység
105 Boncmester 5406 Halottkezelés és konzerválás (nem

orvosi képesítéssel)
106 Betegszállító 6207 Betegszállítás felügyelet nélkül
107 Mentõápoló 6206 Betegszállítás ápolóval

”

3. melléklet a 11/2010. (III. 19.) EüM rendelethez

„4. melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

Szolgáltatói típusok és kódjaik

A mûködési engedélyekben szakmai szervezeti egységenként a 2. és 3. mellékletben szereplõ szakmakód mellett fel

kell tüntetni a tevékenység feltételeinek biztosítása szerint a szolgáltatás típusát:

1-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja,

közremûködõt nem vesz igénybe.

2-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató a tevékenység végzésére elõírt valamennyi feltételt biztosítja, és igénybe

vesz közremûködõt.

3-as kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a személyi és tárgyi feltételeket teljesen vagy részben biztosítja.

4-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

5-ös kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül

a szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

6-os kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül az orvosi

és szakdolgozói személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

7-es kódot kell alkalmazni, ha a szolgáltató közremûködõként a tevékenység végzésére elõírt feltételek közül a nem

egészségügyi felsõfokú személyi feltételeket biztosítja teljesen vagy részben.

A 3–7. kód vonatkozásában a közremûködõ által biztosított feltételek a közremûködést igénybevevõ által végzett

szakma/szaktevékenység részeként értelmezendõk.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 24/2010. (III. 19.) FVM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bekerülési érték: azon összeg, amely a nettó vételár, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba

történõ beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek

számlával igazolt együttes nettó értéke,

2. elismerési terv: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009.

(VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti terv,

3. termelõi szervezet: a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”), 2007.

október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 122. cikkének a) pont (iii) alpontjában

meghatározott, valamint a 122. cikk b)–c) pontjában foglaltak szerint létrejött és a tanácsi rendelet 125b. cikkében

meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra,

4. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott csoport, figyelemmel a 203a. cikk

(4) bekezdésében foglaltakra.

2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2010. évben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi

CXXX. törvény 1. számú melléklet XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím,

8. jogcímcsoport Egyes speciális szövetkezések (TESZ, BÉSZ) támogatása 1. elõirányzat, 5. kiemelt elõirányzata,

valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.

3. § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást

vehetnek igénybe a tanácsi rendelet 103a. cikk (3) bekezdésében, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban

a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló,

2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 45. cikkében foglaltaknak

megfelelõen.

4. § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást

vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig a bizottsági

rendelet 46. cikkében foglaltaknak megfelelõen, figyelemmel a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

(a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjára. A társasági tulajdon, illetve a szavazati jog megszerzésére fordított összeg

beruházásnak minõsül és annyiban támogatható, amennyiben az elismerési feltételeknek való megfelelést

közvetlenül szolgálja.

5. § (1) A 4. §-ban meghatározott támogatás költségeihez nyújtott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt

bekerülési érték öt százaléka.

(2) A 4. §-ban meghatározott támogatás formája tõketámogatás, amelynek összegét a bekerülési érték

figyelembevételével kell megállapítani.

6. § (1) Használt berendezések, illetve ingatlanok vásárlása esetén a bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározottak szerint

a támogatási összegbõl le kell vonni az eladó vagy bármely korábbi tulajdonos, illetve használó, haszonélvezõ által

a megelõzõ öt évben kapott, az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény, valamint

a Tv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint nyújtott támogatás összegét.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megvalósított beruházást csak olyan követelés terhelheti, amely

a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által kötött jogügyletbõl ered.
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(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelõi csoport kötelezettségvállalása arra

vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelõi szervezetként való elismerés megszerzésétõl

számított öt évig nem idegeníti el, valamint azt ezen idõszakon belül több mint ötven százalékban az elismerés által

érintett termékek érdekében használja.

(4) Ha a használt berendezés vagy ingatlan felszámolási eljárás keretében alkalmazott pályázat, árverés vagy egyéb

nyilvános értékesítési forma útján kerül beszerzésre, úgy – eltérõen az (1) bekezdésben foglaltaktól – a támogató szerv,

mint hitelezõ által az érintett vagyontárgy vonatkozásában támasztott – de részben vagy egészben – ki nem elégített,

fennmaradó követelés mértékének megfelelõ levonást kell alkalmazni. Ha a támogató szerv az érintett vagyontárgy

vonatkozásában a felszámolónak követelést nem jelent be, úgy az (1) bekezdésben szabályozott levonást nem kell

alkalmazni.

7. § A bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározottakra figyelemmel nem jogosult az e rendelet szerinti támogatásra

az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, amely tulajdonosainak, szövetkezet esetében tagjainak legalább 60%-a

a támogatás alapjául szolgáló idõszak kezdetét megelõzõ öt évben bármikor egyidejûleg ugyanazon termelõi

szervezetnek volt a tagja.

8. § (1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport kérelmére

hatósági bizonyítványt állít ki az elismerési tervben jóváhagyott beruházásokról, azok keretösszegérõl és

a végrehajtásuk esetén igénybe vehetõ támogatási összeg maximumáról.

(2) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett

formanyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tartalmazza

a kérelmezõ azonosító adatait, regisztrációs számát, valamint az elismerési tervnek azt az idõszakát, amelyre a kérelem

vonatkozik.

9. § (1) A bizottsági rendelet 47. cikkében szabályozottaknak megfelelõ, az 1. és 2. mellékletben meghatározott adattartalmú

támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján legkésõbb a rendelet hatálybalépésének napjáig

közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását,

valamint nyilatkozatot arról, hogy a beruházás tárgyára nem vettek igénybe korábban a 6. § (1) bekezdésében

meghatározott támogatást vagy igazolást arról, hogy korábban mikor és milyen mértékben vettek igénybe ilyen

támogatást. A támogatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a megvalósított beruházással

kapcsolatban nincs folyamatban támogatás igénybevételével összefüggõ egyéb eljárás.

(3) A támogatási kérelemrõl az MVH dönt és a támogatást a támogatási kérelem kézhezvételétõl számított hat hónapon

belül fizeti ki.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 7. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követõen elismert zöldség-gyümölcs termelõi

csoportok esetében kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet), 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó

végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § (1) Hatályát veszti a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet

[a továbbiakban: 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet].

(2) A 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályait – a 28/2009. (III. 20.)

FVM rendelet 2. §-ában foglaltak kivételével – az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni

kell.
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(3) A 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet alapján indult és az e rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévõ támogatási

ügyekben a támogatás forrása tekintetében e rendelet 2. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok mûködési támogatása iránti kérelem adattartalma

és a csatolandó dokumentum

1. A kérelmezõ azonosító adatai.

1.1. Regisztrációs szám.

2. Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.

2.1. A megjelölt idõszakra igényelt támogatás alapjának összege.

3. Számlaösszesítõ, a számlák felsorolása az elszámolni kívánt tagi nettó számlaérték feltüntetésével.

4. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 113. §-ában a költségvetésbõl nyújtott

támogatásokra vonatkozó általános szabályok alapján elõírt szükséges nyilatkozatok.

5. A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 47. cikkében elõírt nyilatkozatok.

6. Keltezés, igénylõ (cégszerû) aláírása.

7. Csatolt dokumentum.

7.1. Az elszámolni kívánt számlák másolati példánya.

2. melléklet a 24/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok beruházási támogatása iránti kérelem adattartalma

és a csatolandó dokumentum

1. A kérelmezõ azonosító adatai.

1.1. Regisztrációs szám.

2. Kimutatás a beruházást igazoló számlákról, a számlák felsorolása az elszámolni kívánt nettó számlaérték

feltüntetésével.

3. Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.

4. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 113. §-ában a költségvetésbõl nyújtott

támogatásokra vonatkozó általános szabályok alapján elõírt szükséges nyilatkozatok.

5. A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 47. cikkében elõírt nyilatkozatok.

6. A 9. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok.

7. Keltezés, igénylõ (cégszerû) aláírása.

8. Csatolt dokumentum.

8.1. Az elszámolni kívánt számlák másolati példánya.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 25/2010. (III. 19.) FVM rendelete
a borászati üzemek mûködésének engedélyezésérõl, valamint a tevékenységükre vonatkozó
higiéniai szabályokról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás

alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és

c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. §

15. pontjában foglalt borászati termékek elõállítását, tárolását, kezelését, illetve kiszerelését árutermelési céllal végzõ

borászati üzemekre terjed ki.

2. § (1) A borászati üzem mûködési engedélyét (a továbbiakban: engedély) a borászati hatóságtól kell kérelmezni.

(2) A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a borászati üzem üzemeltetõjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet,

székhelyet;

b) a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

c) a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

d) a szakmai tevékenységért felelõs személy nevét;

e) a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;

b) a helyszínrajzot;

c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet

használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minõsége megfelel az ivóvíz minõségi követelményeirõl és

az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben elõírtaknak.

(4) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket elõállító, illetve kiszerelési tevékenységet végzõ borászati

üzem esetében a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakon kívül:

a) a technológiai folyamatábrát;

b) a technológiai elrendezési rajzot;

c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;

d) a mûszaki-technológiai leírást;

e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;

f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;

g) a tisztítási takarítási utasítást;

h) a hulladék kezelési utasítást;

i) a személyi higiéniai utasítást;

j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;

k) tevékenység bõvítése esetén a korábbi engedélyt.

(5) Engedély adható olyan üzem részére is, amely a palackozás végeztével új állomáshelyre költöztethetõ

(a továbbiakban: mozgó borpalackozó), amennyiben

a) a mozgó borpalackozó rendelkezik olyan gépjármûvel, amely alkalmas palackozó gépsor szállítására, és

b) a palackozó gépsor rendelkezik

ba) palackmosóval, -öblítõvel, -csepegtetõvel,

bb) palacktöltõvel és

bc) dugaszolóval.

(6) A mozgó borpalackozóra vonatkozó engedélyre vonatkozó kérelemhez a (3) bekezdés a), valamint a (4) bekezdés a)–i)

és k) pontjában meghatározottakat kell mellékelni.

3. § (1) Az engedélyt a borászati hatóság határozatlan idõre adja ki. A borászati üzem mûködésének megszüntetését

legkésõbb a megszûnést követõ 8 napon belül be kell jelenteni a borászati hatóság és a hegyközség részére.

(2) Az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a 2. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt adatok változása esetén.
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(3) A borászati hatóság az engedély megadásáról szóló döntés meghozatalakor a kérelem mellékleteiben foglaltak

alapján vizsgálja, hogy a borászati üzem képes-e a higiéniai rendelkezések betartására.

4. § (1) Nem adható engedély olyan borászati üzemnek, ahol nem szõlõalapú alkoholos termékek elõállítását, tárolását,

kezelését vagy kiszerelését végzik.

(2) Az engedély az adott borászati üzemre szól. Egy borászati üzem csak egy engedéllyel rendelkezhet.

(3) Azon borászati üzem részére, melyet a borászati hatóság jogerõsen ideiglenesen bezárt, illetve amelynek engedélyét

jogerõsen felfüggesztette, nem adható engedély a bezárás, illetve a felfüggesztés idõtartama alatt. A bezárással

kapcsolatos döntés jogerõre emelkedéséig a borászati üzemre vonatkozó új kérelemmel kapcsolatos eljárást fel kell

függeszteni.

(4) Egy fizikai létesítmény borászati üzemként való mûködése csak azt követõen engedélyezhetõ, illetve a mûködése csak

akkor folytatható, ha a korábban ott folytatott, a Btv. hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben

megállapított, a Btv. szerinti bírsággal kapcsolatos valamennyi kötelezettség megfizetésre került.

(5) A mûködési engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak.

5. § (1) A borászati üzemben a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során a Btv. 52. §-ában foglaltaknak megfelelõen a következõ

pince- és borhigiéniai szabályokat kell betartani:

a) a csatornahálózattal nem rendelkezõ pincékben a szennyvíz, talaj- és csapadékvízgyûjtõ ciszternákat

rendszeresen ki kell üríteni és fertõtleníteni;

b) a borospincékben kielégítõ természetes vagy mesterséges szellõztetésrõl kell gondoskodni;

c) a bortömlõket és állandó csõvezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és fertõtleníteni kell, valamint

a tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belõlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és

a tömlõk ne szennyezõdjenek;

d) gondoskodni kell

da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról,

db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétérõl,

dc) a borászati tevékenység során keletkezõ hulladékok kezelésrõl,

dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízrõl,

df) az elõállítás során használt anyagok, valamint a késztermékek megfelelõ tárolásáról.

(2) A kiszerelést végzõnek rendelkeznie kell:

a) az edények, kannák, fertõtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel;

b) a töltési mennyiség ellenõrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített, vagy a nemzeti etalonra

visszavezethetõ kalibrált eszközökkel.

(3) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket elõállító borászati üzem és a mozgó borpalackozók

tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet elõírásait.

(4) A borászati üzemnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelését a borászati hatóság

élelmiszermérnöki, élelmiszertechnológus mérnöki, kertészmérnöki, szõlész-borász mérnöki, szõlészeti és borászati

mérnöki, borász-italtechnológus szakmérnöki vagy tartósítóipari mérnöki felsõfokú képesítéssel rendelkezõ

felügyelõi ellenõrzik.

6. § A termelõi borkimérés a borászati üzem telephelyén vagy székhelyén végezhetõ.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen

indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szõlészeti és borászati üzemek mûködésének engedélyezési rendjérõl és

tevékenységének higiéniai szabályairól szóló 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy elõírásait

a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 26/2010. (III. 19.) FVM rendelete
az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. és 26. pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A dátumnak a nap/hónap/év sorrendet kell követnie. A hónap feltüntethetõ arab számmal vagy betûvel a teljes

szó kiírásával vagy rövidítéssel. Betûvel történõ jelölés esetén elfogadható az Európai Unió más tagországainak

hivatalos nyelvén történõ megjelölés, feltéve, hogy az a magyar fogyasztó számára nem félreérthetõ. Az év jelölhetõ

kettõ vagy négy karakterrel.”

(2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A dátumjelölés sorrendjére a „minõségét megõrzi” szövegrész után zárójelben kell utalni. A dátumjelölés

sorrendjére azonban nem kell utalni, ha a jelölés a fogyasztó számára egyértelmû, tehát ha a dátumot az év négy arab

számjegyû feltüntetésével adják meg, illetve a hónappal és nappal történõ megadás esetén a hónapot betûvel a teljes

szó kiírásával vagy rövidített formában tüntetik fel.”

2. § Az R. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A dátumnak a nap/hónap sorrendet kell követnie. Ahol szükséges, az évet is fel kell tüntetni a hónap jelölését

követõen. A hónap feltüntethetõ arab számmal vagy betûvel a teljes szó kiírásával vagy rövidítéssel. Betûvel történõ

jelölés esetén elfogadható az Európai Unió más tagországainak hivatalos nyelvén történõ megjelölés, feltéve, hogy

az a magyar fogyasztó számára nem félreérthetõ. Az év jelölhetõ kettõ vagy négy karakterrel.

(4) A dátumjelölés sorrendjére a „fogyasztható” szó után zárójelben kell utalni. A dátumjelölés sorrendjére azonban

nem kell utalni, ha az a fogyasztó számára egyértelmû, tehát ha a hónapot betûvel a teljes szó kiírásával vagy rövidített

formában tüntetik fel.”

3. § Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM

rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72

elõírás e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § és az 1. melléklet 2011. január 20-án lép hatályba

(4) Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló 105/2009.

(VIII. 14.) FVM rendelet 7. §-a és Melléklete nem lép hatályba.

(5) Hatályát veszti

a) az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 3. számú mellékletének címében, valamint az R2. Mellékletében

szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 3. számú melléklete A) és B) részének címében a „részleges” szövegrész;

b) a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.)

FVM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet Mellékletében szereplõ 1-2-2007/19 számú elõírás

4. számú melléklete.

(6) Az R. 10. § (6) bekezdése és a 11. § (4) bekezdése 2011. december 31-én hatályát veszti.

(7) Az R. 2010. június 30-án hatályos szabályainak megfelelõ jelöléssel elõállított csomagoló anyagok 2011. december

31-ig felhasználhatóak.
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6. § (1) Ez a rendelet az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok

közelítésérõl szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok

felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint

az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv

módosításáról,

b) a Bizottság 975/2009/EK rendelete (2009. október 19.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ

mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 26/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelethez

Az aromák megnevezése az összetevõk listájában

1. „Aroma/aromák” vagy az aroma pontosabb megnevezése vagy leírása, ha az aroma összetevõ az Európai Parlament és

a Tanács az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezõ

élelmiszer-összetevõkrõl, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint

a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelete (a továbbiakban:

1334/2008/EK rendelet) 3. cikke (2) bekezdésének b)–h) pontjában meghatározott aromákat tartalmaz, a 2. pontban

elõírtak figyelembevételével.

2. „Füstaroma/füstaromák” vagy megnevezve az élelmiszert, élelmiszercsoportot vagy alapanyagot is, ahonnan

a füstaroma származik (például: „füstaroma bükkfából”), ha az aroma összetevõ az 1334/2008/EK rendelet 3. cikke

(2) bekezdésének f) pontjában meghatározott aromákat tartalmaz, és füstös ízt kölcsönöz az élelmiszernek.

3. A „természetes” kifejezés aromák megnevezésében vagy leírásában csak akkor használható, ha az aroma megfelel

a 1334/2008/EK rendelet 16. cikkében elõírtaknak.

4. Az élelmiszerek elõkészítésében vagy elõállításában aromaként felhasznált kinint, illetve koffeint név szerint fel kell

tüntetni az összetevõk felsorolásánál közvetlenül az „aroma” szó után.

4.1. Koncentrátumból vagy italporból elõállított, illetve változtatás nélkül közvetlen fogyasztásra kerülõ italon, amely

150 mg/l-nél több, bármely forrásból származó koffeint tartalmaz, „Magas koffein tartalom” figyelmeztetést kell

elhelyezni, a megnevezéssel azonos látómezõben. A koffein tartalmat mg/100 ml-ben kifejezve, a figyelmeztetés után

zárójelben fel kell tüntetni.

4.2. A kávé és a tea italokra, illetve a kávé vagy a tea sûrítményt tartalmazó italokra, amelyek megnevezésében „kávé” vagy

„tea” szó szerepel, a 4.1. pontban foglaltak nem vonatkoznak.”

2. melléklet a 26/2010. (III. 19.) FVM rendelethez

1. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 2. számú mellékletének A) része a következõ szövegrésszel egészül ki:

[EGK szám CAS-szám Név Korlátozások és/vagy elõírások

1. 2. 3. 4.]

„14627 0000117–21–5 3-klórftálsav-anhidrid SKH = 0,05 mg/kg, 3-klórftálsavként kifejezve

14628 0000118–45–6 4-klórftálsav-anhidrid SKH = 0,05 mg/kg, 4-klórftálsavként kifejezve

14876 0001076–97–7 1,4-ciklohexán-dikarboxilsav SKH = 5 mg/kg
Kizárólag poliészterek elõállításához használható

18117 0000079–14–1 Glikolsav Kizárólag élelmiszerrel való közvetett
érintkezésre, polietilén-tereftalát (PET)-réteg
mögött
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[EGK szám CAS-szám Név Korlátozások és/vagy elõírások

1. 2. 3. 4.]

19965 0006915–15–7 Almasav Kizárólag komonomerként használható alifás
poliészterekben maximum 1%-ig, moláris alapon

21498 0002530–85–0 [3-(metakriloxi)
propil]trimetoxi-szilán

SKH = 0,05 mg/kg
Kizárólag szervetlen töltõanyagok felületkezelõ
szereként használható”

2. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 3. számú mellékletének A) része a következõ szövegrésszel egészül ki:

[EGK szám CAS-szám Név Korlátozások és/vagy elõírások

1. 2. 3. 4.]

„30607 – Alifás, el nem ágazó (C2–C24)
szénatomszámú, természetes olajokból
és zsírokból származó savak, lítiumsó

SKH(T) = 0,6 mg/kg (lítiumként
kifejezve)(8)

33105 0146340–15–0 (C12–14) szénatomszámú szekunder
alkoholok, �-(2-hidroxietoxi), etoxilálva

SKH = 5 mg/kg(44)

33535 0152261–33–1 �-alkének (C20–C24), malein anhidrid
kopolimere,
4-amino–2,2,6,6-tetrametil-piperidinnel
lejátszódó reakció terméke

Nem alkalmazható olyan zsíros
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ
tárgyakban, melyekre
a D-modellanyagot határozták meg.
Nem használható alkoholos
élemiszerekkel való érintkezéskor

38550 0882073–43–0 bisz(4-propilbenzilidén)propil-szorbitol SKH = 5 mg/kg (beleértve
hidrolízis-termékeinek összegét is)

40155 0124172–53–8 N,N’-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-
N,N’-diformil-hexametilén-diamin

SKH = 0,05 mg/kg(1)(44)

49080 0852282–89–4 N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetr
ametilbutil)fenoxi]-1H-
benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dion

SKH = 0,05 mg/kg(39)(45)(46)

Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET)
való felhasználásra

60027 – Hidrogénezett homopolimerek és/vagy
kopolimerek 1-hexénbõl és/vagy
1-okténbõl és/vagy 1-decénbõl és/vagy
1-dodecénbõl és/vagy 1-tetracénbõl
(Mw: 440-12000)

Nem alkalmazható olyan zsíros
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ
tárgyakban, melyekre
a D-modellanyagot határozták meg.
Az 5. mellékletben megállapított
elõírásoknak megfelelõen

62215 0007439–89–6 Vas SKH = 48 mg/kg

68119 – Neopentil glikol, diészterek
és monoészterek benzoesavval
és 2-etilhexánsavval

SKH = 5 mg/kg
Nem alkalmazható olyan zsíros
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ
tárgyakban, melyekre
a D-modellanyagot határozták meg

72141 0018600–59–4 2,2’-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin
-4-on]

SKH = 0,05 mg/kg (beleértve
hidrolízis-termékeinek összegét is)

76807 00073018–26–5 Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal,
1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal

SKH = 30 mg/kg

77708 – El nem ágazó és elágazó, (C8–C22)
primer alkoholok polietilénglikol
(EO =1–50)-éterei

SKH = 1,8 mg/kg
Az 5. mellékletben megállapított
elõírásoknak megfelelõen

80077 0068441–17–8 Polietilén gyanták oxidálva SKH = 60 mg/kg

80350 0124578–12–7 Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-
imin kopolimer

Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET),
polisztirénben (PS), ütésálló
polisztirénben (HIPS) és poliamidban
(PA) való felhasználásra,
0,1 tömegszázalékig.
Az 5. mellékletben megállapított
elõírásoknak megfelelõen
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[EGK szám CAS-szám Név Korlátozások és/vagy elõírások

1. 2. 3. 4.]

80480 0090751–07–8;
0082451–48–7

Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-
[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-
hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)imino)]

SML = 5 mg/kg(47)

Az 5. mellékletben megállapított
elõírásoknak megfelelõen

80510 1010121–89–7 Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropán-
1,3-diil)-blokk-poli(x-oleil-7-hidroxi-
1,5-diimino-oktán-1,8-diil),
folyamatkeverék, x=1 és/vagy
5, dodecilbenzolszulfonsavval
semlegesítve

Kizárólag polimerizációs gyártási
segédanyagként használható
polietilénben (PE), polipropilénben (PP)
és polisztirénben (PS)

91530 – Szulfoszukcinátsav alkil (C4–C20) vagy
ciklohexil diészterek, sók

SKH = 5 mg/kg

91815 – Szulfoszukcinátsav monoalkil (C10–C16)
polietilén-glikol észterek, sók

SKH = 2 mg/kg

92200 0006422–86–2 Tereftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter SKH = 60 mg/kg

92470 0106990–43–6 N,N’,N”,N”-tetrakisz(4,6-bisz(N-butil-(N-
metil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)
amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekan-
1,10-diamin

SKH = 0,05 mg/kg

92475 0203255–81–6 3,3’,5,5’-tetrakisz(tert-butil)-2,2’-
dihidroxibifenil, ciklikus észter
[3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)
propil]oxi-foszfonsavval

SKH= 5 mg/kg (az anyag és
a hidrolízis-termékek foszfit és foszfát
formájának összegeként kifejezve)

93450 – Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán
és [aminotrisz(metilén-foszfinsav),
penta nátrimsó kopolimerével
bevonva]

Az 5. mellékletben megállapított
elõírásoknak megfelelõen

94000 0000102–71–6 Trietanolamin SKH = 0,05 mg/kg (beleértve
a hidroklorid adduktot is)

94425 0000867–13–0 Trietil-foszfonacetát Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET)
való felhasználásra

94985 – Trimetilol-propán, vegyes triészterek és
diészterek benzoesavval és
2-etilhexánsavval

SKH = 5mg/kg
Nem alkalmazható olyan zsíros
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ
tárgyak esetében, melyekre
a D-modellanyagot határozták meg.”

3. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás a következõ 4/A. számú melléklettel egészül ki:

„4/A. számú melléklet a 1-2-2002/72 elõíráshoz
LIPOFIL ANYAGOK, AMELYEKNÉL HASZNÁLNI KELL A ZSÍR REDUKCIÓS FAKTORT

EGK szám CAS-szám Név

31520 061167–58–6 Akrilsav, 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-
4-metilfenil-észter

31530 123968–25–2 Akrilsav, 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)
etil]fenil-észter

31920 000103–23–1 Adipinsav, bisz(2-etilhexil)-észter

38240 000119–61–9 Benzofenon

38515 001533–45–5 4,4’-Bisz(2-benzoxazolil)sztilbén

38560 007128–64–5 2,5-Bisz(5-terc-butil-2-benzoxazolil)tiofén

38700 063397–60–4 Bisz(2-karbobutoxietil)ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)

38800 032687–78–8 N,N’-Bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionil)hidrazid

38810 080693–00–1 Bisz(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritol-difoszfit

38820 026741–53–7 Bisz(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritol-difoszfit

38840 154862–43–8 Bisz(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol-difoszfit

39060 035958–30–6 1,1-Bisz(2-hidroxi-3,5-di-terc-butilfenil)etán
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EGK szám CAS-szám Név

39925 129228–21–3 3,3-Bisz(metoximetil)-2,5-dimetilhexán

40000 000991–84–4 2,4-Bisz(oktilmerkapto)-6-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butilanilin)-1,3,5-triazin

40020 110553–27–0 2,4-Bisz(oktiltiometil)-6-metilfenol

40800 013003–12–8 4,4’-Butilidén-bisz(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecil-foszfít)

42000 063438–80–2 (2-Karbobutoxietil)ón-trisz(izooktil-merkaptoacetát)

45450 068610–51–5 p-Krezol-diciklopentadién-izobutilén, kopolimer

45705 166412–78–8 1,2-ciklohexándikarbonsav, diizononil-észter

46720 004130–42–1 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol

47540 027458–90–8 Di-terc-dodecil-diszulfid

47600 084030–61–5 Di-n-dodecil-ón-bisz(izooktil-merkaptoacetát)

48800 000097–23–4 2,2’-Dihidroxi-5,5’-diklór-difenilmetán

48880 000131–53–3 2,2’-Dihidroxi–4-metoxibenzofenon

49080 852282–89–4 N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo
[de]izokinolin-1,3(2H)-dion

49485 134701–20–5 2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenol

49840 002500–88–1 Dioktadecil-diszulfid

51680 000102–08–9 N,N’-Difeniltiokarbamid

52320 052047–59–3 2-(4-Dodecilfenil)indol

53200 023949–66–8 2-Etoxi-2’-etiloxanilid

54300 118337–09–0 2,2’-Etilidén-bisz(4,6-di-terc-butil-fenil)fluor-foszfonit

59120 023128–74–7 l,6-Hexametilén-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionamid]

59200 035074–77–2 l,6-Hexametilén-bisz[(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát]

60320 070321–86–7 2-[2-Hidroxi-3,5-bisz(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazol

60400 003896–11–5 2-(2’-Hidroxi-3’-terc-butil-5’-metilfenil)-5-klórbenzotriazol

60480 003864–99–1 2-(2’-Hidroxi-3,5’-di-terc-butilfenil)-5-klórbenzotriazol

61280 003293–97–8 2-Hidroxi-4-n-hexiloxibenzofenon

61360 000131–57–7 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenon

61600 001843–05–6 2-Hidroxi-4-n-oktiloxibenzofenon

66360 085209–91–2 2,2’-Metilén-bisz(4,6-di-terc-butilfenil)-nátrium-foszfát

66400 000088–24–4 2,2’-Metilén-bisz(4-etil-6-terc-butilfenol)

66480 000119–47–1 2,2’-Metilén-bisz(4-metil-6-terc-butilfenol)

66560 004066–02–8 2,2’-Metilén-bisz(4-metil-6-ciklohexilfenol)

66580 000077–62–3 2,2’-Metilén-bisz(4-metil-6-(1-metil-ciklohexil)fenol)

68145 080410–33–9 2,2’,2”-Nitrilo[trietil-trisz(3,3’,5,5’-tetra-terc-butil-1,1-bi-fenil-2,2’-diil)foszfit]

68320 002082–79–3 Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát

68400 010094–45–8 Oktadecilerukamid

69840 016260–09–6 Oleilpalmitamid

71670 178671–58–4 Pentaeritritol-tetrakisz(2-ciano-3,3-difenilakrilát)

72081/10 – Kõolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett)

72141 0018600–59–4 2,2’-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]

72160 000948–65–2 2-Fenilindol

72800 001241–94–7 Foszforsav, difenil-2-etilhexil-észter

73160 – Foszforsav, mono- és di-n-alkil(C16 és C18)-észterek

74010 145650–60–8 Foszforsav, bisz(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil)-etil-észter

74400 – Foszforsav, trisz(nonil- és/vagy dinonilfenil)-észter

76807 0007308–26–5 Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és
2-etil-1-hexanollal

76866 – 1,2-propándiol és/vagy 1,3- és/vagy 1,4-butándiol és/vagy
polipropilénglikol adipinsavval képzett poliészterei, lezárás ecetsavval vagy
C12–C18 zsírsavakkal vagy
n-oktanollal és/vagy n-dekanollal

77440 – Polietilénglikol-diricinoleát

78320 009004–97–1 Polietilénglikol-monoricinoleát

81200 071878–19–8 Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetra-
metil-4-piperidil)-imino]hexametilén[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

83599 068442–12–6 Olajsav, 2-merkaptoetil-észter reakciótermékei diklór-dimetil-ónnal,
nátrium-szulfiddal és triklór-metil-ónnal
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EGK szám CAS-szám Név

83700 000141–22–0 Ricinolsav

84800 000087–18–3 Szalicilsav, 4-terc-butilfenil-észter

92320 – Glikolsav tetradecil-polietilénglikol(EO = 3–8)-étere

92475 0203255–81–6 3,3’,5,5’-tetrakisz(tert-butil)-2,2’-dihidroxibifenil, ciklikus észter
[3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil] oxifoszfonsavval”

92560 038613–77–3 Tetrakisz(2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4’-bifenililén-difoszfonit

92700 078301–43–6 2,2,4,4-Tetrametil-20-(2,3-epoxipropil)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-
heneikozan-21-on, polimer

92800 000096–69–5 4,4’-Tio-bisz(6-terc-butil-3-metilfenol)

92880 041484–35–9 Tiodietanol-bisz(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát)

93120 000123–28–4 Tiodipropionsav, didodecil-észter

93280 000693–36–7 Tiodipropionsav, dioktadecil-észter

95270 161717–32–4 2,4,6-Trisz(terc-butil)feni-2-butil-2-etil-1,3-propándiol-foszfit

95280 040601–76–1 1,3,5-Trisz(4-terc-buti-3-hidroxi-2,6-dimetilbenzil)-l,3,5-triazi-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

95360 027676–62–6 1,3,5-Trisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-
trion

95600 001843–03–4 1,1,3-Trisz(2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil)-bután”

4. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 5. számú mellékletének B) része a következõ szövegrésszel egészül ki:

[EGK szám Egyéb elõírások]

„60027 Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénbõl és/vagy 1-okténbõl és /vagy
1-decénbõl és/vagy 1-dodecénbõl és/vagy 1-tetradecénbõl (Mw: 440–12000)
Az átlagos molekulatömeg legalább 440 Da
Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt (3,8 x 10–6 m2/s)

77708 El nem ágazó és elágazó, (C8–C22) primer alkoholok polietilénglikol (EO = 1–50) -éterei
Az etilén-oxid maximális maradványanyag-mennyisége az anyagban vagy a termékben = 1 mg/kg

80350 Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-imin kopolimer
A poli(12-hidroxi-sztearátsav) polietilén-iminnel való reakciója során keletkezik.

80480 Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-
[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]
Az átlagos molekulatömeg legalább 2400 Da
Maradékanyag-tartalom: morfolin �30 mg/kg,
N,N’-bisz(2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)hexán-1,6-diamin �15000 mg/kg, és
2,4-diklór-6-morfolin-1,3,5-triazin �20 mg/kg

93450 Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán és [aminotrisz(metilén-foszfinsav), penta nátrimsó]
kopolimerével bevonva]
A bevont titánium-dioxid felületkezelõ kopolimer-tartalma nem haladhatja meg
az 1 tömegszázalékot.”

5. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 6. számú mellékletének 8. megjegyzése helyébe a következõ szöveg

lép:

„(8) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040,

85760, 85840, 85920 és 95725 hivatkozási szám alatt szereplõ anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja

meg a korlátozást.”

6. Az R2. Mellékletében szereplõ 1-2-2002/72 elõírás 6. számú melléklete a következõ (44)–(47) megjegyzésekkel egészül

ki:

„(44) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a poliolefinek.

(45) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik azok a mûanyagok, melyek az adott anyagból 0,5 tömegszázaléknál

többet tartalmaznak.

(46) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a magas alkoholtartalmú élelmiszerekkel való érintkezés során.

(47) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépi az az alacsony sûrûségû polietilén (LDPE), mely az adott anyagból

0,3 tömegszázaléknál többet tartalmaz és zsíros élelmiszerekkel kerül érintkezésbe.”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 7/2010. (III. 19.) IRM rendelete
a házi õrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együttes rendelet módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A házi õrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A rendõrség a házi õrizet elõírásai megtartásának ellenõrzését elláthatja

a) járõr útján,

b) eseti ellenõrzéssel, vagy

c) ha a bíróság így rendelkezik, a terhelt mozgását nyomon követõ technikai eszközzel.

(2) A rendõrség a házi õrizet elõírásai megtartásának ellenõrzését folyamatos rendõri ellenõrzéssel látja el, ha

az elõzetes letartóztatás tartama a büntetõeljárásról szóló törvény szerint lejárt és a bíróság ezt követõen házi õrizetet

rendelt el, feltéve, hogy

a) a bíróság nem rendelte el a terhelt (1) bekezdés c) pontja szerinti ellenõrzését, és

b) a terhelt ellenõrzése az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott módon nem biztosítható.

(3) A rendõrség a 4. § (1) bekezdése szerint ellenõrzött kötelezettségek megszegésérõl a bíróságot haladéktalanul

értesíti, és ha ennek törvényes feltétele fennáll, a terheltet õrizetbe veszi.

(4) A terhelt õrizetbe vételérõl és az annak alapjául szolgáló cselekményrõl, illetõleg kötelességszegésrõl a kijelölt lakás

helye szerint illetékes rendõrkapitányság a vádirat benyújtásáig az ügyben eljáró nyomozóhatóságot vagy

a nyomozást felügyelõ ügyészt, a bírósági eljárásban az eljárást folytató bíróságot haladéktalanul értesíti.

(5) Az õrizet idõtartamára az általános szabályok az irányadók azzal, hogy az ügyész, illetõleg a bíróság rendelkezése

alapján a terheltet azonnal szabadon kell bocsátani.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ tizenötödik napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 22/2010. (III. 19.) KHEM rendelete
a bányászati hulladékok kezelésérõl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

XLIII. törvény 59. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A Bhr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A bányafelügyelet az (1) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatja a bányavállalkozót, az e rendeletben

meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõket, valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szerveket

a döntés tartalmáról, ideértve az engedély másolatának közzétételét is.”

2. § A Bhr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott biztosíték kiszámítását – a nem tervezett vagy idõ elõtti bezárási lehetõség

figyelembevételével – független harmadik fél végzi, az alábbiak alapján:

a) a hulladékkezelõ létesítmény által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt várható hatás, különösen

figyelembe véve a létesítmény osztályát, a hulladék jellemzõit és a rehabilitált talaj jövõbeni felhasználását;

b) a rehabilitáció meghatározása, ideértve a létesítmény késõbbi használatát is;
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c) az alkalmazandó környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi elõírások és célkitûzések, ideértve a létesítmény

fizikai stabilitását, a talajra és a vízkészletekre vonatkozó minimális minõségi elõírásokat és

a szennyezõanyag-kibocsátás maximális szintjét;

d) a környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi célkitûzések eléréséhez szükséges mûszaki intézkedések, különösen

a létesítmény stabilitásának biztosítására és a környezeti károk korlátozására irányuló intézkedéseket;

e) a célkitûzések eléréséhez a bezárás során és a bezárás után szükséges intézkedések, ideértve a tájrendezést,

szükség esetén a bezárás utáni kezelést és felügyeletet, és adott esetben a biológiai sokféleség helyreállítását célzó

intézkedéseket;

f) a hatások és az ezek csökkentéséhez szükséges intézkedések becsült idõtartama;

g) a tájrendezés biztosításához, a bezáráshoz és a bezárás utáni idõszakban szükséges költségek értékelése, ideértve

az esetleges bezárás utáni felügyeletet vagy a szennyezõ anyagok kezelését.”

3. § A Bhr. 17. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleményt jelentet meg az inert hulladéknak tekintendõ bányászati

hulladékok listájáról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.”

4. § A Bhr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § Ez a rendelet – a Bt.-vel és a Bt. Vhr.-rel együtt –

1. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben elõírt pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó technikai

iránymutatásokról szóló, 2009. április 20-i 2009/335/EK bizottsági határozatnak,

3. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv III. mellékletével összhangban a hulladékkezelõ létesítmények osztályozása során alkalmazandó

kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. április 20-i 2009/337/EK bizottsági határozatnak,

4. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdése f) pontjának végrehajtása céljából az inert hulladék fogalmának kiegészítésérõl

szóló, 2009. április 30-i 2009/359/EK bizottsági határozatnak,

5. a hulladékoknak az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv alapján történõ jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények kidolgozásáról

szóló, 2009. április 30-i 2009/360/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.”

5. § (1) A Bhr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Bhr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

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

(2) A rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépése után indult, vagy azt követõen megismételt eljárásokra kell

alkalmazni.

(3) A Bhr. 5. § (13) bekezdésében „az érintett nyilvánosság ingyenesen hozzáférjen” szövegrész helyébe „a

bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõk, valamint az ezekhez

kapcsolódó nem kormányzati szervek ingyenesen hozzáférjenek” szöveg, 6. § (1) bekezdésében „a döntéseket”

szövegrész helyébe „határozatokat” szöveg, 7. § (1) bekezdés g) pontjában „az érintett nyilvánosság” szövegrész

helyébe „a bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõk, valamint

az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek” szöveg, a 7. § (2) bekezdésében „az érintett nyilvánosság”

szövegrész helyébe „a bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõk,

valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek” szöveg, 7. § (4) bekezdésében „az érintett nyilvánosság

jogosult” szövegrész helyébe „a bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásban részt

vevõk, valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek jogosultak” szöveg, 7. § (5) bekezdésében „az

érintett nyilvánosság” szövegrész helyébe „a bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali

eljárásban részt vevõk, valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek” szöveg lép.
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(4) A Bhr. 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „lehetséges döntéseket” szövegrész helyébe a „döntések során irányadó

szempontokat” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 7. §

(4) bekezdésében a „10 napon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon” szöveg, 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „saját

hatáskörében ilyen értelmû határozatot bocsát ki” szövegrész helyébe az „erre vonatkozóan ilyen értelmû határozatot

hoz” szöveg lép.

(5) A Bhr. 16. §-ában „az érintett nyilvánosság” szövegrész helyébe „a bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott

döntéshozatali eljárásban részt vevõk, valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek” szöveg lép.

(6) A Bhr. 3. mellékletének címében „az érintett nyilvánossággal közlendõ információk” szövegrész helyébe „a

bányavállalkozó, az e rendeletben meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõk, valamint az ezekhez

kapcsolódó nem kormányzati szervek részére közlendõ információk” szöveg, valamint a 3. melléklet II. alcímében „Az

érintett nyilvánossággal közlendõ információk” szövegrész helyébe „A bányavállalkozó, az e rendeletben

meghatározott döntéshozatali eljárásban részt vevõk, valamint az ezekhez kapcsolódó nem kormányzati szervek

részére közlendõ információk” szöveg lép.

(7) Hatályát veszti a Bhr. 2. §-ának 3. pontja, valamint 5. § (9) bekezdésében az „érintett” szövegrész.

7. § Ez a rendelet

1. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben elõírt pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó

technikai iránymutatásokról szóló, 2009. április 20-i 2009/335/EK bizottsági határozatnak,

3. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv III. mellékletével összhangban a hulladékkezelõ létesítmények osztályozása során alkalmazandó

kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. április 20-i 2009/337/EK bizottsági határozatnak,

4. az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdése f) pontjának végrehajtása céljából az inert hulladék fogalmának

kiegészítésérõl szóló, 2009. április 30-i 2009/359/EK bizottsági határozatnak,

5. a hulladékoknak az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történõ jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények

kidolgozásáról szóló, 2009. április 30-i 2009/360/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. meléklet a 22/2010. (III. 19.) KHEM rendelethez

„1. melléklet a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

I. A hulladékkezelõ létesítmények osztályozásának kritériumai

Egy hulladékkezelõ létesítmény „A” osztályú besorolást kap, ha:

a) hiányosság vagy helytelen üzemeltetés – például meddõhányó vagy zagytározó gát leomlása – súlyos balesetet

okozhat, kockázatfelmérés alapján figyelembe véve az olyan tényezõket, mint a hulladékkezelõ létesítmény

jelenlegi vagy jövõbeni mérete, elhelyezkedése és környezeti hatása, vagy

b) a Hgt. értelmében bizonyos küszöbérték felett veszélyesnek minõsülõ hulladékot tartalmaz, vagy

c) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.)

EüM rendelet értelmében bizonyos küszöbérték felett veszélyesnek minõsülõ anyagokat vagy készítményeket

tartalmaz.
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II. A létesítmény baleseti kockázatának értékelése

I. Általános értékelés

1. A hulladékkezelõ létesítmény „A” osztályú besorolást kap, ha a létesítmény szerkezeti épségének sérülése vagy

a létesítmény helytelen üzemeltetése következtében elõálló meghibásodás rövid vagy hosszú távon várható

következményei az alábbiakhoz vezethetnek:

a) halálesetek nem elhanyagolható veszélye;

b) az emberi egészségre jelentett komoly veszély;

c) a környezetre jelentett komoly veszély.

2. Az 1. bekezdésben említett besorolás alkalmazásában a létesítmény jelentette potenciális veszély értékelése során

a létesítmény teljes életciklusát kell vizsgálni, a bezárás utáni idõszakot is beleértve.

3. A III. és IV. fejezetben foglaltak nem alkalmazandók a kizárólag inert hulladékot vagy nem szennyezett talajt tartalmazó

létesítményekre.

II. A szerkezeti épség

1. A hulladékkezelõ létesítmény szerkezeti épsége alatt a létesítmény arra való képessége értendõ, hogy a hulladékot

a tervezett módon a létesítmény határain belül tartsa.

2. A szerkezeti épség sérülése alatt értendõ minden, az érintett hulladékkezelõ létesítmény szerkezete szempontjából

releváns lehetséges meghibásodási mechanizmus.

3. A szerkezeti épség sérülésének következményeire vonatkozó értékelés mind a meghibásodás következményeként

a létesítménybõl kikerülõ anyagok közvetlen hatására, mind az ebbõl eredõ rövid és hosszú távú hatásokra kiterjed.

III. A helytelen üzemeltetés

1. A hulladékkezelõ létesítmény helytelen üzemeltetése alatt értendõ minden olyan üzemeltetés – ideértve

a környezetvédelmi intézkedések hibás mûködését és a hibás vagy elégtelen tervet is – amely súlyos balesethez

vezethet.

2. A helytelen üzemeltetés következtében fellépõ szennyezõanyag-kibocsátás értékelése a rövid távú kibocsátások és

a szennyezõ anyagok hosszú távú kibocsátásának hatásaira egyaránt kiterjed. Ez az értékelés a létesítmény mûködési

fázisára, valamint hosszú távon a bezárást követõ idõszakra is kiterjed. Tartalmazza a reakcióképes hulladékot

tartalmazó létesítmények jelentette lehetséges veszélyek értékelését, függetlenül attól, hogy az veszélyes vagy nem

veszélyes hulladéknak minõsül.

IV. A meghibásodás következményeinek értékelése

1. A bányafelügyelet a 2., 3., és 4. bekezdéssel összhangban értékeli a hulladékkezelõ létesítmény szerkezeti épségének

sérülése vagy helytelen üzemeltetése következtében fellépõ meghibásodás következményeit.

2. Az életet vagy emberi egészséget fenyegetõ veszély abban az esetben tekintendõ elhanyagolhatónak vagy nem

komolynak, ha azok az emberek – a létesítményt üzemeltetõ munkások kivételével – akiket a veszély érinthet,

elõreláthatóan nincsenek állandóan vagy hosszabb idõszakokon keresztül jelen a potenciálisan érintett területen.

A fogyatékosságot vagy hosszan tartó betegséget okozó sérülések veszélye az emberi egészséget fenyegetõ komoly

veszélynek minõsül.

3. A környezetre jelentett lehetséges veszély nem tekintendõ komolynak, ha

a) a lehetséges szennyezõ anyag forrásánál a kibocsátás intenzitása rövid idõ alatt jelentõsen csökken;

b) a meghibásodás nem okoz maradandó vagy tartós környezeti kárt;

c) az érintett környezet kisebb szennyezés-mentesítési és helyreállítási erõfeszítések révén helyreállítható.

4. Az életet vagy emberi egészséget, illetve a környezetet fenyegetõ veszély lehetséges mértékének megállapítása során

a lehetséges hatásokat a (veszély)forrás-útvonal-kockázatviselõ lánc viszonylatában kell vizsgálni.

Ahol nincs útvonal a veszélyforrás és a kockázatviselõ között, az érintett létesítmény a szerkezeti épség sérülése vagy

a helytelen üzemeltetés következtében fellépõ meghibásodás alapján nem kap „A” osztályú besorolást.
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V. A zagytározók értékelése

1. A zagytározó gátak szerkezeti épségének sérülése esetén az emberi életet fenyegetõ veszély akkor áll fenn, ha a víz

vagy a zagy szintje a tározó eredeti területén kívül legalább 0,7 m a talajszint fölött, vagy a víz vagy a zagy sebessége

meghaladja a 0,5 m/s-ot.

2. Az emberi életet vagy egészséget fenyegetõ veszély lehetõségének értékelése legalább az alábbi tényezõkre terjed ki:

a) a létesítmény mérete és tulajdonságai, szerkezeti tervét is ideértve;

b) a létesítményben található hulladék mennyisége és minõsége, fizikai és kémiai tulajdonságait is ideértve;

c) a terület topográfiája, a tárolt zagy árhullámának csillapítására alkalmas tulajdonságokat is ideértve;

d) az az idõ, amely alatt egy lehetséges árhullám olyan területet ér el, ahol emberek tartózkodnak;

e) az árhullám várható terjedési sebessége;

f) a víz vagy a zagy várható szintje;

g) a víz vagy a zagy szintjének emelkedési sebessége;

h) a zagytározó termõföldektõl való távolsága a legkisebb távolság megjelölésével;

i) bármely fontos, a területre jellemzõ olyan körülmény, amely befolyásolhatja az emberi életet vagy egészséget

fenyegetõ veszély lehetséges mértékét.

VI. A meddõhányók értékelése

1. A meddõhányók csúszása esetén az emberi életet fenyegetõ veszély akkor áll fenn, ha a mozgó hulladéktömeg

sebessége meghaladja a 0,2 m/s-ot, és a mozgó hulladéktömeg közelében emberek tartózkodnak. Az életet fenyegetõ

veszély abban az esetben tekinthetõ elhanyagolhatónak vagy nem komolynak, ha azok az emberek – a létesítményt

üzemeltetõ munkavállalók kivételével –, akiket a veszély érinthet, elõreláthatóan nincsenek állandóan vagy hosszabb

idõszakokon keresztül a mozgó hulladéktömeg által érintett területen.

2. Az emberi életet vagy egészséget fenyegetõ veszély lehetõségének értékelése legalább az alábbi tényezõkre terjed ki:

a) a létesítmény mérete és tulajdonságai, szerkezeti tervét is ideértve;

b) a létesítményben található hulladék mennyisége és minõsége, fizikai és kémiai tulajdonságait is ideértve;

c) a meddõhányó rézsûszöge;

d) a meddõhányóban belsõ talajvíz felgyülemlésének lehetõsége;

e) földtani stabilitás;

f) topográfia;

g) felszíni vízfolyástól, építkezésektõl, épületektõl, termõföld területtõl való távolság;

h) bányamûveleti térségek;

i) bármely más, a területre jellemzõ tényezõ, amely jelentõsen hozzájárulhat a szerkezet jelentette veszélyhez.

III. A létesítmény veszélyeshulladék-tartalmának értékelése

1. A veszélyeshulladék-tartalom küszöbértékét az alábbiak szárazanyagban mért tömegének arányaként kell

meghatározni:

a) minden, veszélyesnek minõsített és a tervezett üzemelési idõszak végén a létesítményben várhatóan jelen levõ

hulladék; és

b) a tervezett üzemelési idõszak végén a létesítményben várhatóan jelen levõ összes hulladék.

2. A létesítmény „A” osztályú besorolást kap, ha az

a) az 1. pont a) bekezdés szerinti arány meghaladja az 50%-ot, és

b) az 1. pont b) bekezdés szerinti arány 5% és 50% között van,

kivéve, ha a 3. pont szerinti feltételek fennállnak.

3. A 2. b) pontjában meghatározott létesítmény azonban nem kap „A” osztályú besorolást, ha ezt egy, a telephelyre

vonatkozó, a veszélyes hulladékok hatásaira külön figyelmet fordító, a besorolás keretében a szerkezeti épség sérülése

vagy a helytelen üzemeltetés következtében fellépõ meghibásodás következményeire tekintettel elvégzett

kockázatértékelés igazolja, hogy a létesítményt a veszélyeshulladék-tartalom alapján nem indokolt „A” osztályba

sorolni.
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IV. A létesítmény veszélyes kémiai anyag tartalmának értékelése

1. Tervezett zagytározók esetében az alábbi módszert kell alkalmazni:

a) számba kell venni az ásványelõkészítés során használt és késõbb a meddõ zaggyal az ülepítõmedencébe

engedett anyagokat és készítményeket;

b) minden anyag és készítmény esetében meg kell becsülni a folyamat során évente azokból felhasznált

mennyiséget a tervezett üzemelési idõszak minden évére vonatkozóan;

c) minden anyagra és készítményre vonatkozóan meg kell határozni, hogy az veszélyes anyagnak vagy

készítménynek minõsül-e;

d) a tervezett üzemelés minden évére vonatkozóan ki kell számítani az ülepítõmedencében tárolt vízmennyiség

éves növekedését (�Qi) állandó feltételek mellett, az alábbi képlet alapján:

�Qi = (�Mi/D) * P, ahol

�Qi = a tárolt vízmennyiség éves növekedése (m3/év) a zagytározóban az „i” évben

�Mi = az ülepítõmedencébe engedett zagy éves tömege (szárazsúly tonna/év) az „i” évben

D = az elhelyezett zagy átlagos száraz térfogatsûrûsége (tonna/m3)

P = a kiülepedett zagy átlagos porozitása (m3/m3), a pórusok térfogatának a kiülepedett zagy teljes térfogatához

viszonyított arányaként meghatározva.

Ha pontos adatok nem állnak rendelkezésre, a száraz térfogatsûrûségre 1,4 tonna/m3, a porozitásra 0,5 m3/m3

alapértelmezett értékkel kell számolni.

e) minden, a c) ponttal összhangban azonosított veszélyes anyag vagy készítmény esetében az alábbi képlet alapján

meg kell becsülni a vizes fázisban jellemzõ maximális éves koncentrációt (Cmax):

Cmax = az alábbi érték maximuma: Si/�Qi, ahol:

Si = a c) pontban megjelölt egyes anyagok és készítmények éves tömege, amelyet az „i” év során az ülepítõmedencébe

engednek.

Ha a maximális éves koncentrációkra (Cmax) vonatkozó becslés alapján a vizes fázis veszélyes kémiai anyagnak minõsül,

a létesítmény „A” osztályú besorolást kap.

2. A már mûködõ zagytározók esetében a létesítmény besorolása az 1. bekezdésben leírt módszereken vagy

a létesítményben található víz és szilárd anyagok közvetlen kémiai elemzésén alapul. Ha a vizes fázist és annak

tartalmát veszélyes készítménynek kell tekinteni, a létesítmény „A” osztályú besorolást kap.

3. A meddõhányó kioldásos létesítmények esetében, ahol a fémet az ércmeddõkbõl kilúgozó oldat átszivárogtatásával

vonják ki, a bányafelügyelet a bezáráskor a veszélyes anyagokra vonatkozóan ellenõrzést végez a felhasznált

oldószerek leltára és ezeknek az oldószereknek átmosás után a vízelvezetõ csatornában jelen levõ

maradvány-koncentrációjának számbavétele alapján. Ha e csurgalékokat veszélyes készítménynek kell tekinteni,

a létesítmény „A” osztályú besorolást kap.”

2. melléklet a 22/2010. (III. 19.) KHEM rendelethez

„2. melléklet a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

I. A hulladékok jellemzése

A hulladékkezelõ létesítményben elhelyezésre kerülõ hulladékot úgy kell jellemezni, hogy az biztosítsa a létesítmény

szerkezetének hosszú távú fizikai és kémiai stabilitását, valamint segítsen megelõzni a nagyobb baleseteket.

A hulladék jellemzése – ahol alkalmazható – a hulladékkezelõ létesítmény osztályának megfelelõen magában foglalja

az alábbi szempontokat:

1. a rövid és hosszú idõtávon elhelyezésre kerülõ hulladék várható fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását, különös

tekintettel a felszíni légköri/meteorológiai viszonyok melletti stabilitására, figyelembe véve a kitermelt ásványok

fajtáját és bármely, a kitermelés során eltávolításra kerülõ fedõréteg és meddõ ásványok jellegét,

2. a hulladékok osztályozását, különös tekintettel azok veszélyes tulajdonságaira,

3. azoknak a kémiai anyagoknak és stabilitásuknak a leírását, amelyeket az ásványok elõkészítésekor használnak,

4. a lerakás módszerének leírását,

5. az alkalmazott hulladékszállítási rendszert.
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II. Információk gyûjtése és értékelése

1. A hulladékok jellemzéséhez szükséges információkat és adatokat a 2–5. bekezdésben meghatározott sorrendnek

megfelelõen kell összegyûjteni.

2. Figyelembe kell venni meglevõ vizsgálatokat és tanulmányokat, a meglévõ engedélyeket is ideértve, valamint

geológiai felméréseket, hasonló telephelyeket, inert hulladékok listáit, megfelelõ tanúsítási rendszereket és hasonló

anyagokra vonatkozó európai vagy nemzeti szabványokat, amelyek megfelelnek az e melléklet III. fejezetében

rögzített technikai követelményeknek.

3. Az információk minõségét és reprezentativitását értékelni kell, és azonosítani kell az esetlegesen hiányzó

információkat.

4. Abban az esetben, ha a hulladék jellemzéséhez szükséges információ hiányzik, az EN 14899 szabvánnyal összhangban

mintavételi tervet kell készíteni, és a mintavételi tervnek megfelelõen mintákat kell venni. A mintavételi tervnek

a szükségesként azonosított információkon kell alapulnia, így többek között az alábbiakon:

a) az adatgyûjtés célja;

b) vizsgálati program és mintavételi követelmények;

c) mintavételi helyek, így a fúrómagból, vájathomlokról, szállítószalagról, meddõhányóból, zagytározóból vagy más

megfelelõ helyrõl történõ mintavétel;

d) a minták számára, méretére, súlyára, leírására és kezelésére vonatkozó eljárások és ajánlások.

A mintavétel eredményeinek megbízhatóságát és minõségét értékelni kell.

5. A jellemzési folyamat eredményeit értékelni kell. Szükség esetén ugyanezen módszerek alkalmazásával kiegészítõ

információkat kell gyûjteni. A végleges eredményt fel kell tüntetni a hulladékgazdálkodási tervben.

III. A hulladékok jellemzésével kapcsolatos technikai követelmények

1. Háttér-információk

Az ásványinyersanyag-kitermelõ tevékenység általános hátterének és célkitûzéseinek értékelése és megértése.

Általános információk gyûjtése az alábbiakról:

a) a kutatási, kitermelési vagy feldolgozási tevékenység,

b) a kitermelési módszer típusa és leírása és az alkalmazott eljárás,

c) a tervezett termék jellege.

2. A kiaknázandó lelõhely geológiai jellemzõi

A kitermelés és ásvány-elõkészítés során keletkezett hulladékegységek azonosítása, az alábbiakra vonatkozó releváns

információk szolgáltatásával:

a) a mellékkõzet jellege, kémiai és ásványtani jellemzõi, ideértve az ásványosodott kõzetek és meddõkõzetek

hidrotermális elváltozásait is,

b) a lelõhely jellege, a kõzetteléreket és az ásványteléreket is ideértve,

c) a lelõhely mineralizációs tipológiája, kémiai és ásványtani jellemzõi, ideértve a fizikai tulajdonságokat, így

a sûrûséget, a porozitást, a szemcseméret-eloszlást és víztartalmat, a kitermelt ásványokra, a meddõ ásványokra

és a hidrotermális úton újonnan keletkezett ásványokra kiterjedõen,

d) a lelõhely kiterjedése és geometriája,

e) erózió és szupergén átalakulás kémiai és ásványtani szempontból.

3. A hulladék és tervezett kezelése

Az egyes kutatási, kitermelési vagy ásvány-elõkészítési tevékenységek során keletkezõ valamennyi hulladék

jellegének leírása, a fedõréteget, a meddõ kõzetet és a meddõ zagyot is ideértve, az alábbiakra vonatkozó információk

szolgáltatásával:

a) a hulladék eredete a kitermelés helyszínén és az adott hulladék keletkezéséhez vezetõ folyamat, úgymint kutatás,

kitermelés, aprítás vagy dúsítás,

b) a hulladék mennyisége,

– a hulladékszállító rendszer leírása,

c) a kezelés során használandó vegyi anyagok leírása,

d) a hulladék besorolása az Európai Hulladék Katalógus alapján, a veszélyes tulajdonságokat is ideértve,

e) a tervezett hulladékkezelõ létesítmény típusa, a hulladék expozíciójának végleges formája és a hulladék

létesítményben történõ elhelyezésének módja.
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4. A hulladék geotechnikai viselkedése

A hulladék lényegi fizikai jellemzõinek értékelésére alkalmas paraméterek azonosítása, a hulladékkezelõ létesítmény

típusának figyelembevételével.

A szóba jöhetõ releváns paraméterek a granulometria, a plaszticitás, a sûrûség és a víztartalom, a tömörödés foka,

a nyírószilárdság és a súrlódási szög, az áteresztõképesség és a hézagarány, a nyomásszilárdság és a megszilárdulás.

5. A hulladék geokémiai jellemzõi és viselkedése

A hulladék, valamint a hulladékban maradó adalékanyagok vagy maradványok kémiai és ásványtani jellemzõinek

megjelölése, a IV. fejezet szerint meghatározott inert hulladékokra is.

A csurgalékvizek kémiai jellemzõinek megbecsülése az egyes hulladéktípusokra vonatkozóan a hulladék tervezett

kezelésének figyelembevételével, így különösen

a) a fémek, az oxianion és a só kioldhatóságának értékelése az idõ és pH függvényében kioldódási vizsgálattal,

és/vagy átöblítéses vizsgálattal és/vagy a kibocsátás idõbeli vizsgálatával és/vagy más megfelelõ vizsgálattal,

b) a szulfidtartalmú hulladékok esetében statikai vagy kinetikai vizsgálatokat kell elvégezni a savanyú csurgalékvizek

keletkezésének és a fémek kimosódásának idõbeli meghatározása érdekében.

IV. Az inert hulladékok minõsítése

1. A III. fejezetben szabályozott hulladékjellemzés keretében elvégzett minõsítés szerinti hulladék akkor tekintendõ

a rendelet 2. §-a 9. pontjának értelmében vett inert hulladéknak, ha az alábbi feltételek rövid és hosszú távon egyaránt

teljesülnek:

a) a hulladék nem megy át jelentõsebb málláson, feloldódáson vagy más olyan jelentõs átalakuláson, amely káros

hatással lehet a környezetre vagy károsíthatja az emberi egészséget;

b) a hulladék maximális szulfid-kén tartalma 0,1%, vagy a hulladék maximális szulfid-kén tartalma 1%, és

a semlegesítõ potenciál aránya nagyobb, mint 3, amely arányt a semlegesítõ potenciál és a savképzõ potenciál

közötti arányként kell meghatározni, és statikus prEN 15875 vizsgálattal kell mérni;

c) a hulladék esetében nem áll fenn az öngyulladás veszélye, és a hulladék nem ég;

d) a hulladékban, illetve a hulladék csurgalékában a környezetre vagy az emberi egészségre esetlegesen káros

anyagok, így különösen az As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V és Zn koncentrációja, ideértve a finom

részecskékben található anyagokat is, nem haladja meg a földtani közeg és a felszíni víz szennyezéssel szembeni

védelméhez szükséges határértékekrõl és a szennyezések mérésérõl szóló jogszabályban elõírt földtani közegre,

és a felszín alatti vízre vonatkozó szennyezettségi határértéket;

e) a hulladék lényegében mentes az ásványi nyersanyag-kitermelésben és -elõkészítésben használt olyan

termékektõl, amelyek károsíthatják a környezetet vagy az emberi egészséget.

2. A hulladék külön vizsgálat nélkül akkor tekinthetõ inert hulladéknak, ha a bányafelügyelet számára kielégítõ módon

igazolható, hogy az 1. bekezdésben meghatározott feltételeket megfelelõen vizsgálták és azok teljesülése

a rendelkezésre álló információk vagy érvényes eljárások vagy rendszerek alapján megállapítható.”
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Az oktatási és kulturális miniszter 13/2010. (III. 19.) OKM rendelete
a sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra
jogosultak támogatása és az osztályfõnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában kapott

felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)

Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben,

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

A támogatás igénylésére jogosultak

1. § A támogatást

a) a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzatok és társulásaik (beleértve a települési önkormányzatok

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti többcélú kistérségi társulást), továbbá a helyi

önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján

létrejött intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá a települési és területi kisebbségi

önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok),

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói – ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdés

bevezetõ rendelkezésében meghatározott fenntartókat – (a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók), és

c) a közoktatási intézményt fenntartó központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

[az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: fenntartók] igényelhetik.

A sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak

támogatása

2. § A támogatás célja a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott

gyógypedagógiai pótlékra jogosult foglalkoztatottak pótlékának a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2008.

(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 2009. január 1-jétõl hatályos kötelezõ emelésének

biztosítása, függetlenül attól, hogy 2009. október 1-jén a pótlék összege meghaladta-e a jogszabály-módosításból

adódó megemelt alsó határt.

3. § (1) A támogatást a fenntartók az általuk fenntartott közoktatási intézményekben – az engedélyezett intézményi

létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak, munkavállalók után igényelhetik, akik a sajátos nevelési

igényû gyermekek, tanulók óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, illetve

fejlesztõ felkészítésében vesznek részt, és az R.-ben meghatározottak szerinti gyógypedagógiai pótlékra

jogosultságuk 2009. október 1-jén fennállt.

(2) E rendelet tekintetében a sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra

jogosultak támogatása a pedagógus-munkakörben, valamint a nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben

foglalkoztatott közalkalmazottat, munkavállalót abban az esetben illeti meg, ha vagy kizárólag sajátos nevelési igényû

gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók aránya

a nevelési év, tanév elsõ napján eléri a harminchárom százalékot. A támogatás megilleti a pedagógiai

szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértõ és pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazottat, munkavállalót is, amennyiben munkaköri feladatként olyan tevékenységet végez, amely az adott

tevékenység ellátását segíti.

(3) A 2. §-ban foglalt támogatás igénylése és felosztása alapjául a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban

pedagógus-munkakörben, illetve nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben, pedagógiai szakértõ, pedagógiai
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elõadó munkakörben gyógypedagógiai pótlékra jogosult foglalkoztatottak 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai,

statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított létszáma szolgál.

4. § (1) A fenntartók a 2. §-ban foglalt támogatási célra elnyert támogatást a 3. § (2) bekezdésében meghatározottak

gyógypedagógiai pótlékának az R. 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti alsó mértékig történõ emelésére és járulékaira

használhatják fel a 2010. január 1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra.

(2) Az igénylõk által elnyerhetõ támogatás a gyógypedagógiai pótlék alsó mértékének kötelezõ emelésébõl adódó

létszámarányos többletköltség és ennek járulékai.

5. § A támogatást 2010. március 25-ig lehet igényelni a mellékletben foglalt:

a) 1. számú adatlapon, amely a fenntartóra vonatkozó adatokat tartalmazza,

b) 2/a. számú adatlapon, amely az intézményekre vonatkozó adatokat, valamint a pedagógus-munkakörben,

a nevelõ-oktató munkát segítõ munkakörben, a pedagógiai szakértõ munkakörben, pedagógiai elõadó

munkakörben foglalkoztatott gyógypedagógiai pótlékra jogosultak létszámát tartalmazza, és

c) a 3. számú nyilatkozat kitöltésével, amely a fenntartó esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseinek elfogadását

tanúsítja.

Az osztályfõnöki pótlékra jogosultak támogatása

6. § A támogatás célja az R. 15. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott osztályfõnöki feladatot ellátó

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak pótlékának a Korm. rendelet szerint 2009. február 1-jétõl hatályos

kötelezõ emelésének biztosítása, függetlenül attól, hogy 2009. október 1-jén a pótlék összege meghaladta-e

a jogszabály-módosításból adódó megemelt alsó határt.

7. § (1) A támogatást a fenntartók az általuk fenntartott közoktatási intézményekben pedagógus-munkakörben

foglalkoztatott azon közalkalmazottak, munkavállalók után igényelhetik, akik osztályfõnöki feladatokat látnak el, és

az R.-ben meghatározottak szerinti osztályfõnöki pótlékra jogosultságuk 2009. október 1-jén fennállt.

(2) A 6. §-ban foglalt támogatás igénylése és felosztása alapjául a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban

pedagógus-munkakörben, osztályfõnöki pótlékra jogosult foglalkoztatottak (osztályfõnökök és kollégiumi önálló

tanulócsoportot vezetõk, ideértve az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben osztályfõnöki teendõket ellátó,

önálló tanulócsoportot vezetõ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat is) 2009. október 1-jei közoktatási

statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított létszáma szolgál.

8. § (1) A fenntartók a 6. §-ban foglalt támogatási célra elnyert támogatást a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,

osztályfõnöki pótlékra jogosultak pótlékának az R. 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alsó mértékig történõ emelésére

és járulékaira használhatják fel a 2010. január 1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra.

(2) Az igénylõk által elnyerhetõ támogatás az osztályfõnöki pótlék alsó mértékének kötelezõ emelésébõl adódó

létszámarányos többletköltség és ennek járulékai.

9. § A támogatást 2010. március 25-ig lehet igényelni a mellékletben foglalt:

a) 1. számú adatlapon, mely a fenntartóra vonatkozó adatokat tartalmazza,

b) 2/b. számú adatlapon, mely az intézményekre vonatkozó adatokat, valamint a pedagógus-munkakörben

foglalkoztatott osztályfõnöki feladatot ellátók létszámát tartalmazza, és

c) a 3. számú nyilatkozat kitöltésével, mely a fenntartó esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseinek elfogadását

tanúsítja.

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

10. § A pályázathoz csatolni kell a fenntartó Mellékletben foglalt 3. számú nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési

tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben,

valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes
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társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási humánszolgáltató

közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai

programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

Közös rendelkezések

11. § (1) A helyi önkormányzatok a támogatási igényt papír alapon két eredeti példányban és elektronikusan a Mellékletben

foglalt adatlap és nyilatkozat megküldésével legkésõbb 2010. március 25-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár

területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság), a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi

költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ

Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ). Az elektronikus formában történõ igénylést az OKM

Támogatáskezelõ honlapján található, erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül kell lebonyolítani;

az OKM Támogatáskezelõ adatbázisában megjelenõ adatlap kitöltésével és elmentésével a támogatást igénylõ eleget

tesz az elektronikus benyújtási kötelezettségének. A támogatási igényhez csatolniuk kell a fenntartóknak az általuk

fenntartott intézmények vonatkozásában, az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program keretében az oktatási és

kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére 1410 nyilvántartási számon szolgáltatott adatgyûjtését.

(2) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, az elmulasztott határidõtõl számított öt

munkanapon belül igazolási kérelmet nyújthat be az Igazgatósághoz, illetve az OKM Támogatáskezelõhöz.

Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló

határidõ elmulasztása jogvesztõ.

12. § (1) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények

feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstõl számított öt munkanapon belül, öt munkanapos határidõvel

hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem

megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja az elbírálásra jogosult szervnek, illetve

az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja, és errõl értesíti a fenntartót és a minisztert.

(2) Az Igazgatóság 2010. április 26-ig egy eredeti példányban továbbítja az igényt az OKM Támogatáskezelõ részére.

(3) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését helyi

önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási

intézmények szerinti bontásban, összesítve, papír alapon és elektronikus formában 2010. május 15-ig megküldi

a miniszter részére.

(4) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ intézmények fenntartói között az intézményekben

foglalkoztatott gyógypedagógiai pótlékra, illetve osztályfõnöki pótlékra jogosultak létszáma alapján kerül elosztására.

(5) A támogatásban részesülõ fenntartókról és a támogatás összegérõl a miniszter május 25-ig dönt. A döntés

eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ minden igénylõt levélben értesít. A kedvezményezettek megnevezését és

az elnyert támogatási összeget az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni.

13. § (1) A támogatásban részesített önkormányzatok összesített adatait a miniszter 2010. június 3-ig utalványozás céljából

az önkormányzat KSH kódjának, településtípus nélküli megnevezésének, a támogatottak számának és az ezer forintra

kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában – az ebr42 rendszerben – is

megküldi az önkormányzati miniszter részére. A támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium

utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a június havi nettó finanszírozás keretében az eddig eltelt idõszakra esõ

rész tekintetében egy összegben 2010. június 30-ig, ezt követõen pedig havonta egyenlõ részletekben intézkedik.

(2) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók finanszírozásához a fedezetet a miniszter az Igazgatóság

részére 2010. július 15-ig biztosítja a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási

célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartónak történõ

kiutalást a 14. §-ban foglaltakra figyelemmel indítja el, az elsõ részlet tekintetében a támogatás elsõ folyósításának

hónapjáig számított összeggel, ezt követõen havi ütemezéssel.

(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt

támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport

„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére a 2010. év végén pótelõirányzatként gondoskodik.
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14. § (1) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ fenntartó a támogatási igény benyújtásáig vagy azt

követõen legkésõbb 2010. május 15-ig az intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával,

megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat a (2)–(3) bekezdésben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében – ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény

fenntartói jogának nem állami, nem önkormányzati fenntartó részére történõ átadását, illetve a nem állami, nem

önkormányzati intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását – a fenntartó

az érintett intézmény vonatkozásában a megszûnés idõpontjáig jogosult a támogatás idõarányos részére.

(3) Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási

igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be.

Amennyiben az igénylés benyújtását követõen, legkésõbb 2010. május 15-ig a fenntartó az intézmény jogutóddal

történõ megszüntetésérõl, átszervezésérõl, fenntartói jogának átadásról dönt, errõl a tényrõl az OKM

Támogatáskezelõt öt munkanapon belül értesíteni köteles. Az intézmény jogutóddal történõ megszüntetése esetén

az elnyert támogatást a jogutód intézmény fenntartója használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási

célra, a támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.

15. § (1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori

zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes

önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell

alátámasztani.

(2) A közoktatási humánszolgáltatók esetén a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív költségvetési hozzájárulás

és támogatás elszámolása keretében történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál és

intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és

ellenõrzése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Vhr.) 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási

intézmények a támogatásokról a 2010. évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok

elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél

vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(4) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi

önkormányzati fenntartók esetén az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),

a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén

az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellenõrizni. Az OKM

Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A támogatást elnyert

fenntartók a monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges indikátor táblázatot, amely az OKM Támogatáskezelõ

honlapján, a www.okmt.hu címen 2011. év elejétõl megtalálható, az OKM Támogatáskezelõ honlapján megadott

határidõig az OKM Támogatáskezelõ részére elektronikus formában kötelesek megküldeni.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 13/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

1. számú adatlap

FENNTARTÓI ADATLAP

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Beküldendõ kettõ eredeti példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár területileg

illetékes szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként

mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ

Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére

1055 Bp., Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „A sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal

foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása” vagy: „Az

osztályfõnöki pótlékra jogosultak támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:

KSH kód*:

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó hivatalos e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

* Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja.

Dátum:

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

fenntartó képviselõje

P. H.

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2/a. számú adatlap

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

A költségvetési törvény 5. számú melléklet 17. b) pontja szerinti elõirányzat igényléséhez

Fenntartó neve:

Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve
(1)

OM azonosító
(2)

A gyógypedagógiai pótlékra jogosult
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak

létszáma*
(3)

A gyógypedagógiai pótlékra jogosult
nevelõ-oktató munkát segítõ foglalkoztatottak

létszáma*
(4)

A gyógypedagógiai
pótlékra jogosult

pedagógiai szakértõ
munkakörben

foglalkoztatottak
létszáma*

(5)

A gyógypedagógiai
pótlékra jogosult

pedagógiai elõadó
munkakörben

foglalkoztatottak
létszáma*

(6) Mindösszesen
(3)+(4) vagy
(5)+(6) vagy

(3)+(4)+(5)+(6)

ebbõl ebbõl

kizárólag sajátos
nevelési igényû
gyermekekkel,

tanulókkal foglalkozik

az általa felkészített
sajátos nevelési

igényû gyermekek,
tanulók aránya

a nevelési év, tanév
elsõ napján eléri
a harminchárom

százalékot

kizárólag sajátos
nevelési igényû
gyermekekkel,

tanulókkal foglalkozik

az általa felkészített
sajátos nevelési

igényû gyermekek,
tanulók aránya

a nevelési év, tanév
elsõ napján eléri
a harminchárom

százalékot

Intézmény 1

Intézmény 2

Intézmény 3

Intézmény 4

Intézmény 5

Összesen

* A 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított létszám.

A jogutód fenntartó egyetértésével történõ benyújtást az adatlapon mindkét fenntartó aláírásával kell dokumentálni, tehát az adatlapokat ennek megfelelõen, értelemszerûen ki kell egészíteni.

Dátum:

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

fenntartó képviselõje

P. H.
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2/b. számú adatlap

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP

A költségvetési törvény 5. számú melléklet 17. c) pontja szerinti elõirányzat igényléséhez

Fenntartó neve:

Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve
(1)

OM azonosító
(2)

Az intézmény
(székhely) pontos címe

(település, irányítószám,
utca, házszám)

(3)

Önálló osztályok/önálló
kollégiumi csoportok

száma*
(4)

Az osztályfõnöki pótlékra
jogosult

pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak
létszáma** iskola

(5)

Az osztályfõnöki pótlékra
jogosult

pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak

létszáma** alapfokú
mûvészetoktatási

intézmény
(6)

Az osztályfõnöki pótlékra
jogosult

pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak

létszáma** kollégium
(7)

Mindösszesen
(5) vagy
(6) vagy
(7) vagy
(5)–(7)

Intézmény 1

Intézmény 2

Intézmény 3

Intézmény 4

Összesen

* A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése cím 1. pont szerint: Az iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó tanulókból meghatározott

közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy tanévre alkotott oktatásszervezési egység az iskolai osztály, kollégiumi csoport.

** A 2009/2010. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidõre átszámított létszám.

A jogutód fenntartó egyetértésével történõ benyújtást az adatlapon mindkét fenntartó aláírásával kell dokumentálni, tehát az adatlapokat ennek megfelelõen, értelemszerûen ki kell egészíteni.

Dátum:

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

fenntartó képviselõje

P. H.
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3. számú nyilatkozat

Fenntartói Nyilatkozat

– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú

kistérségi társulások, illetve közoktatási humánszolgáltatók által fenntartott nevelési-oktatási

intézmények esetén

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: .....................................................................................................................................................................................

Alulírott ..................................................................................................................... polgármester/fõpolgármester/a fent nevezett

önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ............................ számú

határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási

esélyegyenlõségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében

foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy

az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1 ................................................................................................................

Alulírott ................................................................ a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetõjogi

felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................................................................... OM azonosítóval

rendelkezõ .................................................................. közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi

intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló

intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

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

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

polgármester/a társulási tanács

elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató

képviseletében eljáró személy

aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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Az oktatási és kulturális miniszter 14/2010. (III. 19.) OKM rendelete
az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi központi költségvetési támogatása
igénybevételének rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 7. számú melléklete 2. a) és b) pontjában, továbbá

az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §

(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)

Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § A központi költségvetési támogatásból az egyes önkormányzati fenntartókat, illetve támogatókat megilletõ összeg

kiszámítása a fenntartói támogatás tekintetében a 2010. évi adatok alapján történik.

2. § (1) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: igénylõ) igénybejelentés alapján részesülhetnek támogatásban.

(2) A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:

1. személyi jellegû kifizetések, tiszteletdíjak (fellépõ mûvészek, kisegítõ zenészek díjazása, koncertszervezõk

tiszteletdíja, külföldi fellépések napidíja, járulékai, a dolgozók minõségi munkájának ösztönzõ díjazása);

2. hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek;

3. közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségek;

4. hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek;

5. új zenemûvek íratása, kottatár bõvítése, állagmegóvása, kották digitalizálása;

6. próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása;

7. üzem-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások

megelõzésének költségei;

8. a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.

3. § (1) Az igénylõ a támogatási igényt a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságához

(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2010. március 24-ig. A határnap elmulasztása jogvesztõ. Az e határnapon

postára adott támogatási igény tekintetében a mulasztás következményeit nem lehet alkalmazni. Az igénylést papír

alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus úton

továbbítani a muveszeti@okm.gov.hu címre.

(2) Az igényléshez csatolni kell:

a) az illetékes hatóságnak a fenntartott vagy támogatott elõadó-mûvészeti szervezet 2009. évi besorolásáról szóló

határozatának másolatát,

b) az igénylõ 2010. évi költségvetési rendeletének az önkormányzati hozzájárulás összegérõl szóló kivonatát

elõadó-mûvészeti szervezetenkénti bontásban,

c) a költségvetési intézmények kivételével az igénylõ és az elõadó-mûvészeti szervezet között megkötött, a 2010.

évre vonatkozó támogatás összegét tartalmazó támogatási szerzõdés (közszolgáltatási szerzõdés) másolatát,

d) a 2009-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló, az elõadó-mûvészeti szervezet helyi önkormányzathoz

benyújtott szakmai beszámolójának hitelesített másolatát,

e) az elõadó-mûvészeti szervezet nyilatkozatát arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal

rendelkezik-e, és

f) az elõadó-mûvészeti szervezet tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a megnevezése, a költségvetésbõl

nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
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(3) Az igényléshez egy okiratba foglalva csatolni kell az igénylõnek az igénylés benyújtásától számított 30 napnál nem

régebbi írásbeli nyilatkozatát

a) az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl,

valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott be,

b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett

köztartozással,

c) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás

megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre, illetve

visszatartásra kerül,

d) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy

da) adószámát a kulturáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és

db) a Magyar Államkincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylõi,

kedvezményezetti adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétõl

függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a támogatás utalványozója, folyósítója,

az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegû

támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,

e) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése

szerint vizsgálandó jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,

f) arról, hogy a támogatási igény szabályszerûségének és a költségvetésbõl nyújtott támogatás rendeltetésszerû

felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,

g) bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról arra nézve, ha a (4) bekezdés a), d) és g) pontjában

meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest

csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más

adataiban, vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás követezik be, az igénylõ a tudomására jutástól

számított 5 munkanapon belül köteles azt írásban bejelenteni a miniszternek,

h) annak tudomásul vételérõl, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése,

célja, összege nyilvánosságra hozható,

i) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet

34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Magyar Államkincstár részére az Áht. 64/D. § (11) bekezdése szerinti

beszedési megbízás benyújtására,

j) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe

vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,

k) annak tudomásul vételérõl, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendõ

általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkezõ adóterhet

másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó összegét a támogatásból nem számolhatja el,

l) annak tudomásul vételérõl, hogy a megnevezése, a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja, összege,

a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, és

m) a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatához való hozzájárulásáról.

(4) Nem nyújtható támogatás azon igénylõ részére, amely

a) a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan, hamis vagy megtévesztõ adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot

tesz,

b) e rendelet kihirdetését megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendszerébõl folyósított támogatást

a támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem

számolt el,

c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintõ jogszabályi kötelezettségének,

d) adósságrendezési eljárás alatt áll,
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e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati

Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, az Európai Unió által nyújtott közvetlen

termelõi támogatások, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény eljárási szabályai alapján biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások kivételével,

f) az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy

a megtett nyilatkozatát visszavonja,

g) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy

h) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történõ elszámolási kötelezettségének.

(5) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének megfelelõen megvizsgálja a támogatási igényt, és az eredeti példányt

legkésõbb április 6-ig véleményével együtt továbbítja a kultúráért felelõs miniszternek.

(6) Az Igazgatóság az igénylõ számára – ha annak az Áht.-ban meghatározott feltételei fennállnak – a hiányok pótlására

legfeljebb öt munkanapos határidõt adhat. Az Igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a miniszter részére, ha

a támogatás igénylõje a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelõen teljesíti, egyúttal errõl értesíti

az igénylõt és a minisztert.

4. § (1) A támogatásban részesülõ igénylõknek és a támogatások összegének jegyzékét a miniszter 2010. április 8-ig

utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek, és ezzel egyidejûleg közzéteszi

a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is.

(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja két

részletben (2010. április 30-ig és július 31-ig) az igénylõ költségvetési elszámolási számlájára.

5. § (1) Az igénylõ gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, a jogszabály

alapján ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás

megadásáról, valamint az ellenõrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(2) Az igénylõ a támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról 2010. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás

keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt

maradványával a tárgyévet követõ év június 30-ig kell elszámolni. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról

az igénylõnek a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternél le kell mondania és ezzel egyidejûleg tájékoztatnia kell

a kultúráért felelõs minisztert is. A kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél

megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) A tárgyévet követõ év június 30-ig fel nem használt támogatásról a támogatott köteles haladéktalanul lemondani és

visszafizetni a központi költségvetésbe, amelyrõl a kultúráért és a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert is értesíti.

(4) A támogatások felhasználását – az erre jogszabályban meghatározott szerveken túlmenõen – helyszíni ellenõrzés

keretében a miniszter is ellenõrizheti.

(5) Ha az igénylõ a költségvetési rendeletében e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti

elõirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után számított zenekari, énekkari mûködtetési támogatás

különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.

(6) A támogatásnak az elõadó-mûvészeti szervezet által levont vagy áthárított adóval érintett része visszafizetésére

a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter 15/2010. (III. 19.) OKM rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 5. pontjában kapott

felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)

Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhetõ kiegészítõ támogatás

1. § (1) A fenntartói támogatást azok a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény

(a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 5. a) pontjában meghatározott fenntartók igényelhetik,

amelyek a kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják

a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani.

(2) A támogatást azok a fenntartók is igényelhetik, amelyek a 2009/2010. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi

nyelvoktató iskolában a nemzetiségi kétnyelvû oktatást felmenõ rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették.

(3) A támogatást igényelhetik a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. b) pontjában meghatározott, 1100 fõ

lakosságszám alatti településen mûködõ nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû nevelést biztosító óvodák,

illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolák fenntartói is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya

miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani. Az igénylés a kisebbségi

nevelést, oktatást biztosító intézményegység (tagintézmény, feladatellátási hely) fenntartására is igényelhetõ, ebben

az esetben az intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat szükséges megadni

a 2. számú mellékletben.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti fenntartói támogatás kizárólag az intézmény, továbbá többcélú intézmény, valamint

intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító intézményegység (tagintézmény, feladatellátási

hely) mûködési feladatainak megvalósítását (személyi juttatásokat és azok járulékait, az intézmény mûködését

szolgáló dologi kiadásokat) szolgálja. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a támogatás

nem használható fel. Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként, tanulónként csak az egyik jogcímen

igényelhetõ.

(5) Az (1)–(3) bekezdés alapján támogatás akkor igényelhetõ, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást biztosító

feladatellátási helyén a programban részt vevõ tanulók aránya legalább kilencven százalék. Több oktatási forma

esetén, 1100 fõ lakosságszám fölötti településen csak a nemzetiségi nyelvû vagy a nemzetiségi kétnyelvû

nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók arányában nyerhetõ el támogatás, 1100 fõ lakosságszám alatti településen

a nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók után is elnyerhetõ a támogatás. Óvodák esetében további

feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevõ csoportokban az óvodai nevelés teljes idõtartamában biztosított

legyen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 17. § (3) bekezdésében,

illetve a 128. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkezõ fõállású óvodapedagógus.

2. § (1) A támogatás mértéke az 1. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén:

a) a kettõ vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási nyelvû

oktatást megvalósító iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal

csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra

történõ kiegészítése,

b) az egy nemzetiségi nyelvû vagy az egy nemzetiségi kétnyelvû iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési

bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési

támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történõ kiegészítése.
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(2) A támogatás mértéke az 1. § (2) bekezdése szerinti iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és

felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának

legfeljebb nyolcvan százalékra történõ kiegészítése.

(3) A támogatás mértéke az 1. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén, ha az intézmény – mûködési

bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el

a hatvan százalékot, gyermekenként, tanulónként maximum 80 ezer forint.

(4) A támogatás mértéke önálló intézményenként, illetve a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként

legfeljebb 35 millió forint lehet.

A nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti

tankönyvek beszerzésének térítése

3. § (1) A térítést a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói

igényelhetik a 8. számú melléklet szerinti tankönyvjegyzékben szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi

népismereti, illetve kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek beszerzéséhez. A tankönyveket – a munkatankönyvek

és a munkafüzetek kivételével – az elkövetkezendõ négy év tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, azonban

az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet

megrendelni.

(2) A középiskolai tankönyvekbõl és szöveggyûjteményekbõl – a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény

(a továbbiakban: tankönyvpiaci törvény) 8. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – olyan példányszám

rendelhetõ, amely biztosítja a végzõs tanulók érettségi vizsgára való felkészülését. E tankönyveket a tankönyvpiaci

törvény 8/E. §-ának rendelkezései szerint az iskolai könyvtár állományába kell venni, és azok kölcsönzés útján jutnak

a tanulókhoz. Támogatásként e tankönyvek beszerzési ára megigényelhetõ.

(3) A tankönyveket legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez alatt az idõ

alatt újabb térítés nem igényelhetõ, kivéve, ha a fenti idõszak alatt azok tartalmilag átdolgozásra kerültek.

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése és a nemzetiségi

nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján

teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhetõ támogatás, ha a tanulólétszám

növekedése ezt indokolja. A támogatás mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek

beszerzési ára.

(4) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 8. számú mellékletben megállapított térítési díjért

megvásárolják. Munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a támogatás mértéke a beszerzési árnak a térítési díjjal

csökkentett összege.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

4. § (1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói

igényelhetik a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven folyó

oktató-nevelõ munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához.

(2) A szolgáltatást az alapító okiratuk szerint nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai

intézetek végezhetik. E tevékenységet az adott kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkezõ,

az országos szakértõi névjegyzéken szereplõ, ennek hiányában az országos kisebbségi önkormányzat által javasolt

szakember végezheti.

(3) A támogatás mértéke maximum a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, legfeljebb a nemzetiségi nevelésben,

oktatásban részt vevõ tanulónként 800 forint, de intézményenként legalább 70 ezer forint és legfeljebb 200 ezer forint

lehet.
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Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ közoktatási feladatok támogatása

5. § (1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. d) pontjában meghatározott intézmények fenntartói

igényelhetik a következõ Korm. határozatokban megfogalmazott feladatok megvalósításához:

a) a szomszédos országokkal létrejött megállapodások alapján mûködõ egyes kisebbségi vegyesbizottságok által

elfogadott ajánlások Kormány általi jóváhagyásáról szóló 2085/2007. (V. 23.) Korm. határozat a Magyar–Szerbia és

Montenegrói Kisebbségi Vegyes Bizottság II. ülésén a magyar fél számára elfogadott 4. számú ajánlás alapján,

továbbá

b) a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottság VII. és a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes

Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat

a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésének jegyzõkönyvében módosított formában

megerõsített, IV. ülésén elfogadott 21. számú ajánlás alapján.

(2) A támogatás a nemzetiségi közoktatási intézmények kisebb rekonstrukciójára igényelhetõ, és csak részletesen

kidolgozott megvalósítási terv alapján, a 2010-ben megvalósuló feladatokra nyerhetõ el.

(3) Különösen indokolt esetben lehetséges a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. május 31-éig történõ

felhasználása, ezen összeg elszámolása a 2011. évi költségvetési beszámolóval egyidejûleg történik. A feladat

megvalósítása az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) döntésének kézhezvételét követõen

megkezdhetõ. Az (1) bekezdés szerint igényelhetõ támogatás mértéke intézményenként legfeljebb 60 millió forint

lehet.

Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása

6. § (1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. d) pontjában meghatározott intézmények fenntartói

igényelhetik az általuk fenntartott nemzetiségi iskolák tanulói anyaországi anyanyelvi programjainak

megvalósításához.

(2) A támogatás az anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján

megvalósuló – többek között anyanyelvi, népismereti, mûvészeti, hagyományõrzõ – táborok utazási, szállás- és

étkezési költségeinek kiegészítésére igényelhetõ. Az igénylés feltétele, hogy a programon legalább tizenöt gyermek

vegyen részt, és idõtartama legalább hét nap legyen.

(3) A támogatás mértéke maximum a program költségének ötven százaléka, a programban részt vevõ tanulónként

legfeljebb 10 ezer forint, de intézményenként legfeljebb 300 ezer forint lehet.

A támogatások igénylése és folyósítása

7. § (1) A támogatási igény legkésõbb 2010. április 20-áig nyújtható be. Az e napon postára adott és elektronikusan rögzített

támogatási igényt határidõben benyújtottnak kell tekinteni. A határnap elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az 1–6. § szerinti támogatásokat a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdésében és 52. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott fenntartók a helyi önkormányzatokkal, többcélú kistérségi társulásokkal, intézményi társulásokkal

(a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) azonos feltételekkel igényelhetik.

(3) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §

(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:

Igazgatóság) nyújthatják be egy eredeti és két másolati példányban, a közoktatási humánszolgáltatók és a központi

költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-

kezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) nyújthatják be egy eredeti és egy másolati

példányban. Az (1) bekezdésben foglalt határidõig a fenntartónak az igénylést az OKM Támogatáskezelõ honlapján

található elektronikus adatlap kitöltésével elektronikus úton is be kell nyújtania azzal, hogy a támogatások

odaítélésére a papír alapon benyújtott igénylés alapján kerül sor.
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8. § (1) Az igénylést az 1. számú melléklet és a jogcímnek megfelelõ adatlap kitöltésével kell benyújtani úgy, hogy az 1. számú

mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni. A fenntartónak az adatlap minden

rá vonatkozó mezõjét kötelezõ kitöltenie. Az 1. számú melléklethez csatolni kell:

a) a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett

köztartozása, valamint hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának

igazolását kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,

b) a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

c) a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó rendelkezik a közoktatásról szóló 1993. évi

LXXIX. törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi

CXXXV. törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási

humánszolgáltató és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviselõje közoktatási

esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja

tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

9. § (1) Az 1–2. § szerinti fenntartói támogatásnál a 2. számú melléklethez csatolni kell:

a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû

nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,

b) az igénylõ önkormányzat adott (önállóan gazdálkodó) intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati

költségvetési jelentés ûrlap, részben önálló intézmények (beleértve az önálló többcélú kistérségi társulások,

intézményi társulások intézményeit is) esetén a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként

részletezõ ûrlapok fenntartó által hitelesített másolatát [2009. évi beszámoló és 2010. évi költségvetési

(terv)információ],

c) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén

a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2009. évi pénzügyi beszámoló adatait és a 2010. évi költségvetési terv

fenntartó által hitelesített másolatát; az elfogadott 2009. évi pénzügyi beszámoló fenntartó által hitelesített

másolatát annak elfogadását követõ 15 napon belül, de legkésõbb 2010. április 20-áig meg kell küldeni az OKM

Támogatáskezelõ részére,

d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.

(2) A 3. § szerinti támogatásnál a 3. számú melléklethez csatolni kell:

a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti

tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,

b) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén részletes indokolást.

(3) A 4. § szerinti támogatásnál a 4. számú melléklethez csatolni kell:

a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza

a feladat részletes leírását,

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

(4) Az 5. § szerinti támogatásnál az 5. számú melléklethez csatolni kell:

a) a feladat leírását,

b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,

c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,

d) a szükséges engedélyek másolatát,

e) az átvett és egyéb saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,

f) amennyiben a feladatellátás 2011-re áthúzódik, ennek részletes indokolását.
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(5) A 6. § szerinti támogatásnál a 6. számú melléklethez csatolni kell:

a) a feladat leírását,

b) részletes költségvetést,

c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,

d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát,

e) a c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar

nyelvû fordítását.

10. § (1) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti és egy másolati példányát véleményével 2010. május 20-áig

megküldi az OKM Támogatáskezelõnek.

(2) A miniszter 2010. június 30-áig dönt a támogatások odaítélésérõl. A döntés eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ

minden igénylõt levélben értesít. A támogatottakra vonatkozó információkat az Oktatási és Kulturális Minisztérium

honlapján közzé kell tenni.

(3) A miniszter a támogatásra jogosult helyi önkormányzati fenntartókról, illetve többcélú kistérségi társulásokról

a település, társulás nevének, KSH azonosítójának és az 1–2. §, valamint a 3–6. § szerinti támogatás összegének

a megjelölésével 2010. július 3-áig – elektronikus úton az ebr42 rendszerben, továbbá papír alapon – értesíti

az Önkormányzati Minisztériumot (a továbbiakban: ÖM).

(4) A fenntartó akkor jogosult a 3. § szerinti támogatásra, ha a tankönyvtámogatás negyven százalékát a támogatás

folyósítását követõen a kiadók részére elõlegként átutalja, és a tankönyvek árát a tankönyvek leszállítása után,

a fenntartó vagy az intézmény nevére kiállított számla kézhezvételét követõ harminc napon belül kiegyenlíti.

11. § (1) A támogatások folyósításáról a helyi önkormányzatok esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím

Központosított elõirányzatok alatti forrás terhére a július havi nettó finanszírozás keretében az ÖM utalványozása

alapján a Magyar Államkincstár intézkedik a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.

(2) A támogatások folyósításáról a közoktatási humánszolgáltatók esetén a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím

2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcím elõirányzat terhére,

a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében pedig a XX. fejezet 11. cím 2. alcím

17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása elõirányzat terhére a Magyar Államkincstáron keresztül

a Minisztérium intézkedik a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés figyelembevételével, a (3) bekezdésben

meghatározott dokumentumok megküldését követõ húsz munkanapon belül.

(3) A közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében

az utalás további feltétele, hogy a döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ húsz munkanapon belül

a Minisztérium részére megküldjék a következõ dokumentumokat:

a) a fenntartó létezését igazoló, harminc napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot (a kisebbségi

önkormányzatoknak és egyházi fenntartóknak nem kell megküldeniük),

b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldányát,

c) felhatalmazó levelet beszedési megbízás benyújtására.

(4) Az 1–2. § szerinti támogatás esetén a megítélt összeg hatvan százaléka júliusban, a fennmaradó összeg ezt követõen

öt egyenlõ részletben havonta kerül folyósításra, a 3–6. § szerinti támogatás folyósítása egy összegben, a július havi

– önkormányzatok esetében nettó – finanszírozás keretében történik.

Közös rendelkezések

12. § (1) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a fenntartók számára a támogatás

igénylése során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra egyszeri nyolc munkanapos határidõt ad. Ezt

követõen nincs lehetõség hiánypótlásra.

(2) A támogatásokról a helyi önkormányzatok a 2010. évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított

elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes

önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell

alátámasztani.
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(3) A támogatások elszámolása a közoktatási humánszolgáltatók esetén a fenntartók 2010. évi támogatásairól történõ

elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon történik. A központi

költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények a támogatásokról a 2010. évi költségvetésrõl szóló

beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott

adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél analitikus nyilvántartásokkal, szakmai

dokumentációval kell alátámasztani.

13. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó errõl haladéktalanul köteles értesíteni

az Igazgatóságot és az OKM Támogatáskezelõt. Ebben az esetben a fenntartó az 1–2. § szerinti mûködési támogatás

idõarányos részére jogosult.

(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a 3. § alapján megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó

köteles kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos kisebbséghez tartozó közoktatási intézménynek, amely

a megállapodásban vállalja, hogy a 2011. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg; e megállapodást

az átadó fenntartó az aláírást követõ 15 napon belül megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. A 4. § és a 6. § szerinti

támogatásokat a fenntartó csak akkor veheti igénybe, ha annak felhasználása a megszûnés elõtt megtörtént.

Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén az 5. § szerinti támogatást a fenntartó nem veheti igénybe.

(3) Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás

felhasználása a jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. Az 1–2. § szerinti támogatás

idõarányos része az intézmény megszûnéséig a jogelõd, azt követõen pedig a jogutód fenntartót illeti meg. Helyi

önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási humánszolgáltató vagy központi költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézmény részére történõ átadása, illetve a közoktatási humánszolgáltató vagy

központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzati fenntartó

részére történõ átadása esetén a támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, mely a támogatás idõarányos,

havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak; a 3–6. § szerinti támogatások felhasználásáról

ebben az esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia, amelyik a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen

felhasználja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt megállapodás fenntartók által hitelesített másolatát a helyi önkormányzati fenntartók

az Igazgatósághoz és az OKM Támogatáskezelõhöz, a közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelõhöz

kötelesek benyújtani legkésõbb a fenntartói döntést követõ 15 napon belül.

14. § (1) A támogatásban részesült fenntartóktól a támogatás folyósítását követõ három évig a támogatás céljának szakmai

megvalósulásáról az OKM Támogatáskezelõ tájékoztatást kérhet, illetve azt elõzetes egyeztetés alapján a helyszínen is

jogosult ellenõrizni.

(2) Az 1–2. § alapján igényelt támogatás esetén – a 2010-ben jogutód nélkül megszûnt iskola kivételével –

az elszámoláshoz az iskola pedagógiai programja kisebbségi oktató-nevelõ munkára vonatkozó feladatainak

végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni, amely vagy a 4. § szerinti támogatás igénybevételével végezhetõ el,

vagy amelyet a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ szakembernek kell elkészítenie.

(3) Az 5. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz csatolni szükséges a használatbavételi engedély vagy

mûszaki átadás-átvétel jegyzõkönyvének fenntartó által hitelesített másolatát, amennyiben annak kiadására vagy

az átadás-átvételre sor került.

(4) A 6. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz szöveges beszámolót szükséges csatolni, amely

tartalmazza a résztvevõk létszámát, a program megvalósulásának idõpontját, helyszínét és hasznosulásának

értékelését.

(5) A (2) bekezdés szerinti értékelésnek, a 4. § és a 6. § szerinti támogatások felhasználását igazoló számláknak,

bizonylatoknak, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak, valamint a (4) bekezdésben

meghatározott beszámolónak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészültüket, illetve a teljesítésüket követõ

harminc napon belül, de legkésõbb 2011. január 31-éig a fenntartónak az OKM Támogatáskezelõ részére meg kell

küldenie. A helyi önkormányzatoknak ezzel egy idõben e dokumentumok fenntartó által hitelesített másolati

példányát az Igazgatóság részére is meg kell küldeniük.
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15. § (1) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul

vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû

támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, az OKM Támogatáskezelõ

egyidejû értesítése mellett

a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett

összegrõl, amely esetben a már átutalt összeg visszavonásra kerül a következõ havi, de még tárgyévi

nettósításban, és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat,

b) év végi elszámolás esetén befizetéssel kell elszámolnia a többlet igénybevétellel.

(2) Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató, illetve a központi költségvetési szervként

mûködõ felsõoktatási intézmény jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve

a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez

valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatási humánszolgáltató köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) a közoktatási

humánszolgáltatók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére, a központi költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézmény pedig a Korm. rendelet 17/C. §-ának vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.

(3) A támogatásokat – az 5. § (3) bekezdése szerint engedélyezett áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány

kivételével – 2010. december 31-éig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésõbb a beszámoló

benyújtását követõ 15. napig a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Az 1–6. § szerint elnyert támogatások

az elszámolásnál nem vonhatók össze.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) e rendelet, valamint

b) a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet

(a továbbiakban: OKM rendelet).

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP

A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselõ neve:

Lakosságszám1: KSH kód: A fenntartott iskolák száma2:

Adószáma: Bank: Számlaszám:

Kapcsolattartó neve3: e-mail címe: telefonszáma:

Nem állami intézményfenntartókra, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményekre
vonatkozó további adatok:

PIR törzsszám:

ÁHT azonosító:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)4:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény

esetén valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét

szükséges megjelölni.)

Az intézmény neve:

Oktatási forma5: Érintett kisebbség:

OM azonosító száma: Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve3: e-mail címe: telefonszáma:

A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem

Az igénylés jogcímei7

Fenntartói
támogatás

1–2. §

Tankönyv-
támogatás

3. §

Pedagógiai-
szakmai

szolgáltatás
4. §

Kisebbségi
vegyes bizottsági

ajánlásokban
szereplõ

közoktatási feladatok
5. §

Anyaországi
kapcsolattartás

6. §

Az intézmény neve:

Oktatási forma5: Érintett kisebbség:

OM azonosító száma: Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve3: e-mail címe: telefonszáma:

A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem

Az igénylés jogcímei7

Fenntartói
támogatás

1–2. §

Tankönyv-
támogatás

3. §

Pedagógiai-
szakmai

szolgáltatás
4. §

Kisebbségi
vegyes bizottsági

ajánlásokban
szereplõ

közoktatási feladatok
5. §

Anyaországi
kapcsolattartás

6. §

Az intézmény neve:

Oktatási forma5: Érintett kisebbség:

OM azonosító száma: Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve3: e-mail címe: telefonszáma:

A kétnyelvû oktatást a 2009/2010. tanévig legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem
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Az igénylés jogcímei7

Fenntartói
támogatás

1–2. §

Tankönyv-
támogatás

3. §

Pedagógiai-
szakmai

szolgáltatás
4. §

Kisebbségi
vegyes bizottsági

ajánlásokban
szereplõ

közoktatási feladatok
5. §

Anyaországi
kapcsolattartás

6. §

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

1 2009 január 1-jei állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak a településnek a nevét és

lakosságszámát szükséges megadni, ahol a tagintézmény, székhelyintézmény mûködik.
2 A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.
3 Az adatokat kötelezõ megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik,

amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
4 Az országos kisebbségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük.
5 A nemzetiségi anyanyelvû, nemzetiségi kétnyelvû, nemzetiségi nyelvoktató, cigány kisebbségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítõ kisebbségi

iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6 Ha a támogatást az 1. § (2) bekezdése alapján igényli, kérjük az igent aláhúzni.
7 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.

Beküldendõ 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton:

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, valamint

hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami,

önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,

b) nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal

rendelkezik,

c) a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában

meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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2. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

ADATLAP

A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
[az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést, oktatást

biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni]

A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

Sorszám1

Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi terv
2009 2010

93 (68) 98 (71) Felhalmozási kiadások (E Ft)
99 (73) 104 (76) Kiadások mindösszesen (E Ft)

101 (75) 106 (78) Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (E Ft)
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és
kiegészítõ támogatások (E Ft)2

Óvodai csoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ óvodai
csoportok száma
Iskolai tanulócsoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ iskolai
tanulócsoportok száma
Az óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek
száma3

Az iskolai oktatásban részt vevõ tanulók száma7

A kisebbségi óvodai nevelési programban részt
vevõ gyermekek száma3

A nyelvoktató kisebbségi oktatási programban
részt vevõ iskolai tanulók száma3

Az anyanyelvû, kétnyelvû kisebbségi oktatási
programban részt vevõ iskolai tanulók száma3

Nemzetiségi óvónõ végzettséggel rendelkezõ
fõállású óvodapedagógusok száma4

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:

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

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

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

1 Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig

az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. Központi költségvetési jelentés ûrlap megfelelõ sorszámai.

(Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai.) Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a szakfeladat szintjén elkülönített bevételek és kiadások

megjelenítését kérjük! A közoktatási humánszolgáltatók esetében az elfogadott 2009. évi költségvetési beszámoló és a 2010. évi költségvetési terv

adatai alapján töltendõ ki.
2 Az intézményi feladat mutatók alapján a 2010. évi költségvetési törvény 52. § (3) bekezdése, illetve a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti – beleértve

a 8. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén

az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3 2009-ben a 2009/2010. tanévi nyitó létszámadat, 2010-ben a 2010/2011. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási humánszolgáltató esetében

a februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvû)

esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
4 Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû

nevelés, oktatás esetén a cigány nyelvû nevelésre, illetve nyelvoktatásra) vonatkozó részének fenntartó által

hitelesített másolatát,

b) az igénylõ önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap,

részben önálló intézmények (beleértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások

intézményeit is) esetén a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként részletezõ ûrlapok fenntartó

által hitelesített másolatát [2009. évi beszámoló és 2010. évi költségvetési (terv)információ],

c) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén

a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2009. évi pénzügyi beszámoló adatait és a 2010. évi költségvetési terv

fenntartó által hitelesített másolatát. Az elfogadott 2009. évi pénzügyi beszámoló fenntartó által hitelesített

másolatát annak elfogadását követõ 15 napon belül, de legkésõbb 2010. április 20-áig meg kell küldeni az OKM

Támogatáskezelõ részére,

d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

3. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Adatlap

a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz

A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

Sor-
szám

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe Besorolása1

A tankönyv-
igényt

megalapozó
tanulók
száma

(fõ)

Megrendelt
példányszám

(db)

Ára2

(Ft)

Tanuló által
fizetendõ

térítési díj3

(Ft)

Támogatás4

(Ft)
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Sor-
szám

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe Besorolása1

A tankönyv-
igényt

megalapozó
tanulók
száma

(fõ)

Megrendelt
példányszám

(db)

Ára2

(Ft)

Tanuló által
fizetendõ

térítési díj3

(Ft)

Támogatás4

(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

1 Tankönyv, munkatankönyv vagy munkafüzet.
2 A tankönyvjegyzéken vagy miniszteri tájékoztatóban közzétett fogyasztói ár.
3 Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a miniszteri tájékoztatóban szereplõ tanulói ár.
4 A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti

tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,

b) e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén részletes indokolást.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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4. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Adatlap

a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

A támogatást megalapozó kisebbségi tanulók száma1: ........... fõ

Feladat megnevezése Szolgáltató neve
Szolgáltató
árajánlata

(Ft)

Kért támogatás
összege

(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

1 A 2009. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási humánszolgáltató esetében a februári létszámadat.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell

a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza

a feladat részletes leírását,

b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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5. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Adatlap

a kisebbségi vegyes bizottsági ajánlásokban szereplõ közoktatási feladatok támogatásához

A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

A feladat rövid leírása:

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

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

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

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

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

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

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

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

Teljes költségigénye: ................................ Ft

Saját forrás összege (amennyiben van): ............................................. Ft

Ebbõl más forrásból igényelt támogatás (igénylés helye, összege – amennyiben van): ....................................... Ft

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

A kért támogatás összege (saját forrás és más forrás nélkül, intézményenként max. 60 millió Ft.): ........................................ Ft

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell

a) a feladat leírását,

b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,

c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,

d) a szükséges engedélyek másolatát,

e) az átvett, és egyéb saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,

f) amennyiben a feladatellátás 2011-re áthúzódik, ennek részletes indokolását.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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6. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Adatlap

anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatásához

A fenntartó neve:

Az intézmény neve:

A programban részt vevõ tanulók száma: ................ fõ.

A program megvalósításának idõpontja: .................-tól .....................-ig.

Feladat megnevezése Szolgáltató neve
Szolgáltató árajánlata

(Ft)

Utazás

Szállás

Étkezés

A program bekerülési költsége: ..........................

Saját forrás összege: ................................................

Az igényelt támogatás összege: .........................

Dátum:

P. H.

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

fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell

a) a feladat leírását,

b) részletes költségvetést,

c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,

d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát,

e) A c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar

nyelvû fordítását.

Beküldendõ:

a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati

példányban postai úton

b) nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

esetén 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya

részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén. Az adatlap elérhetõ:

http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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7. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat

– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –

helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási

humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények által

fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:

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

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

Alulírott ...................................................................................................................... polgármester/fõpolgármester, a fent nevezett

önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/

közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ............................ számú határozatával

elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési

terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –

az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra

tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alulírott ....................................................................., a fent nevezett közoktatási humánszolgáltató/központi költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában

nyilatkozom arról, hogy a ..................................................................................................................... OM azonosítóval rendelkezõ

....................................................................................................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik

közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza

az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

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

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

polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató/

központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény képviseletében

eljáró személy aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási

intézmények esetén.
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8. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

I. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint

a kisebbségi nyelvû egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja

és fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fõ út 194.

Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ

Tel.: 26 373 367

Raktári
száma

Címe
Munkatankönyv

Munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

KT–0602/A Liedersammlung. Übungsheft 1–4. munkafüzet 320 650

KT–1203 Písmenká sú ako deti munkafüzet 500 2600

KT–1205 Svet je nádherná kníhá munkafüzet 500 2750

KT–1207 Do srdca vloz munkafüzet 500 2600

KT–1305 Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1–2. munkatankönyv 800 3500

KT–1306 Bunte Welt. Schreibheft 1–2. munkafüzet 420 970

KT–1308/A Bunte Welt. Arbeitsheft 2. munkafüzet 600 2980

KT–1309 Bunte Welt. Lesebuch 3. munkatankönyv 800 2700

KT–1310 Bunte Welt. Arbeitsbuch 3. munkafüzet 600 2350

KT–1311 Bunte Welt. Lesebuch 4. munkatankönyv 800 2700

KT–1312 Bunte Welt. Arbeitsbuch 4. munkafüzet 600 2350

KT–1313 Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5. munkatankönyv 800 2700

KT–1314 Deutsch Freu(n)de Sprachbuch 5. munkafüzet 600 2350

KT–1325 Kombi Spielheft. Arbeitsheft munkafüzet 520 1330

KT–1326 Kombi Mini. Arbeitsheft munkafüzet 520 1330

KT–1327 Kombi Midi. Arbeitsheft munkafüzet 590 2250

KT–1328 Kombi Maxi. Arbeitsheft munkafüzet 600 2550

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53–55.

Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ

Tel: 06 30 620 5379

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

Munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

MI–0002 Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského
jazyka

munkafüzet 420 5671

MI–0013 Fazekas Sándorné dr.: Cestièka belavá –
pracovný zošit

munkafüzet 315 5040

MI–0042 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6. munkafüzet 420 2625

MI–0044 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7. munkafüzet 420 2625

MI–0005 Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. –
Pracovný zošit

munkafüzet 315 4556

MI–0028 Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja –
Pracovný zošit

munkafüzet 315 4284

MI–0046 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8. munkafüzet 420 2625

MI–0040 Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5. munkafüzet 420 2625

MI–0037 Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hrat‘. Pracovný
zošit

munkafüzet 315 6523

11730 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 40. szám



Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.

1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.

Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató

Tel.: 1 269 1974

Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

CT–1117 Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits
Judit: Naš materinski jezik 7.

munkatankönyv 600 12 000

CT–1117/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 7.

munkafüzet 600 12 000

CT–1126 Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits
Judit: Naš materinski jezik 8.

munkatankönyv 600 13 000

CT–1126/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8. munkatankönyv 600 10 000

CT–1136 Jolanka Tisler: Moj hrvatski 6. munkatankönyv 800 13 500

CT–1136/M Jolanka Tisler: Moj hrvatski 6. munkatankönyv 800 13 500

CT–1139 Anica Torjanac: Moj hrvatski 4. munkatankönyv 800 10 500

CT–1139/M Anica Torjanac: Moj hrvatski 4. munkatankönyv 800 10 500

CT–6111/m Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet

munkafüzet 800 10 500

CT–5111/m Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1–4. munkafüzet

munkafüzet 800 10 500

CT–3117/m Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina! 5. munkafüzet 600 10 500

CT–3122/m Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina 6. munkafüzet 600 10 500

CT–3116 Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné
Libricz Irén: Igraje v slovenšèino 2.

munkafüzet 600 11 500

CT–3124 Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné
Libricz Irén: Z dobro voljo v slovenscino 3.

munkafüzet 600 11 000

CT–3119 Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9. munkafüzet 600 10 000

CT–3121 Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10. munkafüzet 600 10 500

CT–1131/M Torjánácz Anna: Radna bilje�nica 1. munkafüzet 600 14 000

CT–1132/M Torjánácz Anna: Radna bilje�nica 2. munkafüzet 600 10 500

CT–1134 Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilje�nica 5. munkafüzet 600 10 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ

Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852

Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–30266/M/1 Mária Jakabová: Slovenèina. Pracovný zošit
pre 10–11. roènik

Munkafüzet 340 8 220

NT–30287/1 Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3–4. Munkatankönyv 630 8 120

NT–30331/M/1 Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný
zošit 1.

Munkafüzet 630 6 820

NT–30342/M/1 Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný
zošit 2.

Munkafüzet 600 5 420

NT–30351/M Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo
slovenèina 3.

Munkafüzet 630 8 000

NT–30375 Magda Pa�ická: Katka v lese Munkafüzet 530 6 520

NT–30376 Magda Pa�ická: Ahoj, dobrý deò Munkafüzet 560 7 290

NT–30378/M Száray Miklós: Dejepis I – Pracovný zošit Munkafüzet 530 10 920
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–30384 C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika 1.

Munkatankönyv 970 11 180

NT–30384/M C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika pracovný zošit 1.

Munkafüzet 1 110 11 180

NT–30386 C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika 2.

Munkatankönyv 970 11 180

NT–30386/M C. Neményi Eszter – Oravecz Márta:
Matematika pracovný zošit 2.

Munkafüzet 1 110 11 180

NT–30388 Simon Krisztina – Németh Józsefné:
Zázraèný svet 1–2.

Munkafüzet 970 14 520

NT–30394 Németh Józsefné – Simon Krisztina:
Zázraèný svet 3.

Munkatankönyv 970 13 920

NT–30405/F Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu
pre 6. roèník

Munkafüzet 500 7 890

NT–30405/M Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu
pre 6. roèník

Munkafüzet 720 10 000

NT–30406 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika
a spôsob �ivota 1.

Munkafüzet 550 10 130

NT–30408/M Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov –
pracovný zošit 7.

Munkafüzet 590 6 920

NT30409/M Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z
prírodopisu 4.

Munkafüzet 640 10 890

NT–30410 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika
a spôsob �ivota 2

Munkafüzet 550 11 000

NT–30411 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z
dejepisu pre 9–10. roèník

Munkafüzet 1 570 1 890

NT–30411/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
K¾úè k zbierke maturitných úloh z dejepisu
pre 9–10. roèník

Munkafüzet 690 870

NT–30412 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z
dejepisu pre 11.roèník

Munkafüzet 1 300 1 570

NT–30412/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
K¾úè k zbierke maturitných úloh z dejepisu
pre 11.roèník

Munkafüzet 480 630

NT–30413 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbierka úloh k novej písomnej maturite z
dejepisu pre 12.roèník

Munkafüzet 1 530 1 840

NT–30413/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
K¾úè k zbierke maturitných úloh z dejepisu
pre 12.roèník

Munkafüzet 690 870

NT–30418/M Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István:
Biológia 7. Pracovný zošit

Munkafüzet 470 10 000

NT–30429/F Horváth Péter: Dejepis – pracovné listy 5. Feladatlap 510 7 260

NT–30429/M Horváth Péter: Dejepis – pracovný zošit 5. Munkafüzet 550 9 370

NT–30434/M Marta Palmaiová: Hudobná výchova
pracovný zošit 1.

Munkafüzet 290 2 720

NT–30435/M Marta Palmaiová: Hudobná výchova
pracovný zošit 2.

Munkafüzet 290 2 720

NT–30439/M Békési – Fried – Korándi – Paróczay –
Számadó – Tamás: Matematika 5. Pracovný
zošit

Munkafüzet 790 9 370

NT–31283/M/1 Ivan Mokuter: Vje�benica iz gramatike
hrvatskoga jezika za II., III., IV. razred
gimnazije

Munkatankönyv 530 11 180
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–31521/1 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 1.

Munkafüzet 670 4 000

NT–31522/1 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 2.

Munkafüzet 550 4 440

NT–31523/1 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne
ruke 3.

Munkafüzet 670 5 920

NT–31525 Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Uèimo
se hrvatski. Radna knjiga za 1.razred

Munkafüzet 970 17 000

NT–31528 Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Mi se
uèimo hrvatski. Radna knjiga za 2. razred.

Munkafüzet 770 11 500

NT–31535 Zlata Gergiè: Nudim ti slova 1. Munkafüzet 1 110 16 370

NT–31535/F Zlata Gergiè: Pisanka za 1. razred Munkafüzet 770 3 590

NT–31535/M Zlata Gergiè: Uèim èitati. Radna bilje�nica za
1. razred

Munkafüzet 380 3 970

NT–31540 Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Uèimo
se hrvatski Èitanka za 3. razred

Munkafüzet 770 11 500

NT–31540/M Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Uèimo
se hrvatski. Radna pisanka za gramatiku
3. razred

Munkafüzet 530 6 700

NT–31544 C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – ud�benik 1. razred

Munkatankönyv 970 11 180

NT–31544/M C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – radna bilje�nica 1. razred

Munkafüzet 1 120 11 180

NT–31546/M Zlata Gergiè: Radna bilje�nica za 2. razred Munkafüzet 530 2 720

NT–31547 Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski. Radni
ud�benik za 2. razred

Munkafüzet 770 7 130

NT–31548/M Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Mi se
uèimo hrvatski. Radna pisanka za gramatiku
4. razred

Munkafüzet 530 7 060

NT–31552 C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – ud�benik 2.

Munkatankönyv 1 120 11 180

NT–31552/M C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta:
Matematika – radna bilje�nica 2. razred

Munkafüzet 1 120 11 180

NT–31554/M Zlata Gergiè: Radna bilje�nica za 3. razred Munkafüzet 380 3 920

NT–31558 Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo
1. razred

Munkatankönyv 840 6 880

NT–31559/M Zlata Gergiè: Radna bilje�nica 4. Munkafüzet 380 4 510

NT–31560 Zlata Gergiè: Radna bilje�nica 4. Munkatankönyv 770 8 900

NT–31561 Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Horvát nyelvkönyv
alapfokon

Munkatankönyv 770 930

NT–31561/M Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Horvát nyelv
alapfokon. Munkafüzet

Munkafüzet 670 990

NT–31569/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode – radna bilje�nica 5.

Munkafüzet 530 7 140

NT–31571/F Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz
povijesti 5.

Munkafüzet 510 5 230

NT–31571/M Horváth Péter: Zadaci, kri�aljke iz povijesti 5. Munkafüzet 550 10 640

NT–31574 Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika
hrvatskoga jezika za 9. razred

Munkatankönyv 770 11 500

NT–31577/F Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci –
Povijest 6.

Munkafüzet 500 11 000

NT–31577/M Csepela Jánosné: Zadaci, kri�aljke iz
povijesti 6.

Munkafüzet 720 11 180

NT–31580 Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2. Munkatankönyv 600 6 170
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–31581/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode radna bilje�nica 6.

Munkafüzet 620 6 680

NT–31582/M Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Vje�benica iz
gramatike hrvatskoga jezika 6.

Munkafüzet 790 7 370

NT–31583 Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i
društva 3.

Munkatankönyv 880 9 760

NT–31585 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 9–10.

Munkafüzet 1 570 1 860

NT–31585/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu
iz povijesti 9–10.

Munkafüzet 690 840

NT–31586 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 11.

Munkafüzet 1 300 1 540

NT–31586/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu
iz povijesti 11.

Munkafüzet 480 600

NT–31587 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbirka zadataka za novu pismenu maturu iz
povijesti 12.

Munkafüzet 1 530 1 810

NT–31587/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rješenja zadataka za novu pismenu maturu
iz povijesti 12.

Munkafüzet 690 840

NT–31588/M Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Vje�benica iz
gramatike hrvatskoga jezika 7.

Munkafüzet 880 7 650

NT–31589/M Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvar-
helyi-Vízvári: Zemljopis 7. Radna bilje�nica

Munkafüzet 510 4 240

NT–31591/M Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje
prirode 4. Radna bilje�nica

Munkafüzet 620 11 500

NT–31594/M Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi
Károly: Zemljopis 8. Radna biljeznica

Munkafüzet 580 9 370

NT–32502/F Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Zvuci jezika
srpskog 2.

Munkafüzet 470 8 940

NT–32502/M/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Sunce na
mom dlanu 2.

Munkafüzet 530 10 090

NT–32503/M/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Sve�anj zlatnih
kljuèeva 3.

Munkafüzet 530 11 180

NT–32504/F/M Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Najbolje znam što
uradim sam 4.

Munkafüzet 550 3 690

NT–32504/M/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Putevi do tajni 4. Munkafüzet 1 100 8 910

NT–32536/M Eva Hartdegen-Jo�ef Keveš: Poznavanje
prirode –radna sveska 5.

Munkafüzet 530 11 180

NT–32547/M Mirjana Burzan-Biljana Maksimoviæ: Zlatna
reè 5.

Munkafüzet 580 8 970

NT–32557 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog
ispita iz istorije 9–10.

Munkafüzet 1 570 1 900

NT–32557/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rešenja pismenih zadataka za polaganje
mature iz istorije 9–10 godina nastave

Munkafüzet 690 890

NT–32558 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog
ispita iz istorije 11.

Munkafüzet 1 300 1 590
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–32558/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rešenja pismenih zadataka za polaganje
mature iz istorije 11. godina nastave

Munkafüzet 480 640

NT–32559 Kaposi József – Szabó Márta – Száray
Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 12.

Munkafüzet 1 530 1 850

NT–32559/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rešenja pismenih zadataka za polaganje
mature iz istorije 12. godina nastave

Munkafüzet 690 890

NT–32574/M Vesna Èaplar: Ve�banka uz bukvar 2. Munkafüzet 550 4 700

NT–32575/M Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski jezik 3. Munkafüzet 550 4 360

NT–32576/M Krisztina Bekic: Radna sveska uz èitanku 5. Munkafüzet 550 5 490

NT–32577/M Julijana Kotorèeviæ-Andrea Mešter: Radna
sveska uz èitanku 7.

Munkafüzet 550 6 610

NT–32578/M Jasmina Stankoviæ: Srpska gramatika –
radna sveska 5.

Munkafüzet 550 4 700

NT–32585 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju
okolinu 1/I

Munkafüzet 560 6 730

NT–32586 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju
okolinu 1/II

Munkafüzet 560 6 730

NT–32587 Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I Munkafüzet 1 000 10 000

NT–32587/M Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M. Munkafüzet 730 12 530

NT–32588 Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II Munkafüzet 1 000 10 000

NT–33308/M Lucia Borza: Limba românã. Caiet de
scriere 1.

Munkafüzet 630 3 190

NT–33337/M Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba românã
5. Caiet de lucrãri

Munkafüzet 570 6 190

NT–33339 Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilitãþi
practice. Clasa 1.

Munkafüzet 490 5 670

NT–33340/M Hartdégenné Rieder Éva- Dr. Köves József-
Rugli Ilona: Cunoºtinþe despre naturã 5.
Caietul elevului

Munkafüzet 530 9 080

NT–33342 Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilitãþi
practice. Clasa 2

Munkafüzet 550 6 000

NT–33343 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Culegere de teste pentru noul sistem de
bacalaureat. Anii 9–10

Munkafüzet 1 570 1 860

NT–33343/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rezolvarea testelor din culegerea de teste
pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anilor 9–10

Munkafüzet 690 850

NT–33344 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Culegere de teste pentru noul sistem de
bacalaureat. Anul al 11-lea

Munkafüzet 1 300 1 550

NT–33344/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rezolvarea testelor din culegerea de teste
pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anului al 11-lea

Munkafüzet 480 610

NT–33345 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Culegere de teste pentru noul sistem de
bacalaureat. Anul al 12-lea

Munkafüzet 1 530 1 820

NT–33345/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Rezolvarea testelor din culegerea de teste
pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anului al 12-lea

Munkafüzet 690 850
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–33347/F Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5. Teste
recapitulative

Feladatlap 620 4 590

NT–33348/F Csepela Jánosné: Istorie 6. Teste
recapitulative

Feladatlap 620 4 590

NT–33349/M Tamasics Katalin: Geografia continentelor.
Caietul elevului

Munkatankönyv 620 7 260

NT–34198/1 Edina Rieder-Erdõfy: Deutsch 3. Munkatankönyv 630 710

NT–34199/1 Edina Rieder-Erdõfy: Rund um das Jahr.
Lesebuch

Munkatankönyv 770 820

NT–34207/1 Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4. Munkatankönyv 630 870

NT–34251 Gerhard Dorn – Wolfgang Goldhammer: Wie
spricht der Geograph über...?

Munkafüzet 380 970

NT–34252/M Száray Miklós: Geschichte. Arbeitsheft I. Munkafüzet 800 2 500

NT–34261 Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der
Lupe

Munkafüzet 670 3 220

NT–34262/M/2 Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 1.

Munkafüzet 770 820

NT–34265 Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1. Munkafüzet 350 3 710

NT–34266/M Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 2.

Munkafüzet 870 870

NT–34269/M Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 3.

Munkafüzet 530 690

NT–34271/M Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde
Arbeitsheft 5.

Munkafüzet 530 2 360

NT–34271/II/M Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse
der Grundschule

Munkafüzet 680 2 520

NT–34273/M Edina Rieder-Erdõfy: Alle machen mit!
Arbeitsheft 4.

Munkafüzet 530 760

NT–34277 Mária Péter-Faidt – Erzsébet Knipf: Mach
mit! 6.

Munkafüzet 770 1 950

NT–34284/M Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde
Arbeitsheft 6.

Munkafüzet 590 2 800

NT–34285 Õszné Szigeti Vass Erzsébet – Farkas
Brigitta:Umweltkunde 2.

Munkafüzet 1 620 1 620

NT–34289 Medgyes Sándorné: Physik 9. Tankönyv+
munkafüzet

860 10 750

NT–34291 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue Abitur im
Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9.–10.
Klasse

Munkafüzet 1 570 1 830

NT–34291/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung
für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band
9–10

Munkafüzet 690 820

NT–34292 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue Abitur im
Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11.
Klasse

Munkafüzet 1 300 1 510

NT–34292/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung
für das schriftliche Geschichtsabitur zu
Band 11.

Munkafüzet 480 570
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Kiadói
kód

Cím
Munkatankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–34293 Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue Abitur im
Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12.
Klasse

Munkafüzet 1 530 1 780

NT–34293/E Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós:
Lösungschlüssel zur Aufgabensammlung
für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band
12.

Munkafüzet 690 820

II. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint

a kisebbségi nyelvû egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fõ út 194.

Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ

Tel.: 26 373 367

Raktári
száma

Címe Tankönyv Fogyasztói ár

KT–0320/N Abituraufgabensammlung. Mathematik I., (Egységes
érettségi feladatgyûjtemény. Matematika I.)

tankönyv 5 800

KT–0601/A Liedersammlung 1–4. tankönyv 1 650

KT–0605 Beás–magyar, magyar–beás szótár tankönyv 2 030

KT–0612 Cigány népismereti tankönyv 7–12. o. tankönyv 2 200

KT–1202 Písmenká sú ako deti tankönyv 3 400

KT–1204 Svet je nádherná kníha tankönyv 3 500

KT–1206 Do srdca vloz tankönyv 3 200

KT–1301/A Kombi Spielheft. Lesebuch tankönyv 1 780

KT–1302/A Kombi Mini. Lesebuch tankönyv 2 230

KT–1303/A Kombi Midi. Lesebuch tankönyv 2 650

KT–1304/A Kombi Maxi. Lesebuch tankönyv 2 650

KT–1207/A Bunte Wlt. Lesebuch 2. tankönyv 1 750

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53–55.

Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ

Tel: 06 30 620 5379

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadóikód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

MI–0001 Horváth – Kme� -Pecsenya – Pestiová: Szlovák nyelv –
Slovenský jazyk

tankönyv 7 102

MI–0009 Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hra� tankönyv 11 993

MI–0004 Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo tankönyv 8 101

MI–0041 Kraszlán Erika: Slovenèina 6. tankönyv 6 000

MI–0043 Kraszlán Erika: Slovenèina 7. tankönyv 6 500

MI–0027 Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja tankönyv 7 922

MI–0045 Kraszlán Erika: Slovenèina 8. tankönyv 6 000

MI–0039 Kraszlán Erika: Slovenèina 5 tankönyv 6 000

MI–0038 Fazekas Sándorné dr.: Cestièka belavá. Èítanka 2. tankönyv 7 102
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Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.

1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.

Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató

Tel.: 1 269 1974

Kiadói
kód

Cím Tankönyv Fogyasztói ár

CT–5111 Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1–4.

tankönyv 14 000

CT–5112 Agárdi Elektra: Görög nyelv 3–4. tankönyv 15 000

CT–5113 Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9–12. tankönyv 15 000

CT- 5114 Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5–6. tankönyv 15 000

CT–6111 Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret tankönyv 15 000

CT–3117 Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina! 5. tankönyv 13 000

CT–3122 Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina 6. tankönyv 12 000

CT–3115 Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenšèino 2. tankönyv 11 500

CT–3123 Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén:
Z dobro voljo v slovenscino 3.

tankönyv 11 000

CT–3118 Glanz Lászlóné: Berilo 9. tankönyv 11 000

CT–3120 Glanz Lászlóné: Berilo 10. tankönyv 10 000

CT–1131 Torjánácz Anna: Slikovnica 1. tankönyv 10 500

CT–1132 Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2. tankönyv 10 500

CT–1133 Tislér Jolán: Moj hrvatski. 5. tankönyv 10 500

CT–1122 Stipan Panèiæ: Pjesmarica 3. tankönyv 10 500

CT 1123 Stipan Panèiæ: Pjesmarica 4. tankönyv 12 000

CT–1120 Stipan Panèiæ: Pjesmarica 1. tankönyv 10 500

CT–1121 Stipan Panèiæ: Pjesmarica 2. tankönyv 10 500

CT–1135 Páncsity István: Pjesmarica 5. tankönyv 11 500

Grimm Könyvkiadó Kft.

6725 Szeged, Petõfi S. sugárút 43.

Kontakt személy: Kothencz Éva értékesítési munkatárs

Tel.: 62 557 861 Fax: 62 557 862

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

MG–64554 Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse tankönyv 2 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ

Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT–30305/3 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5. Tankönyv 9 000

NT–30308/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6. Tankönyv 5 480

NT–30314/1 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7. Tankönyv 9 710

NT–30316/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8. Tankönyv 3 380

NT–30318/1 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6. Tankönyv 7 290

NT–30331/2 Miloslava Némethová: Obrázková slovenèina 1. Tankönyv 11 960

NT–30336 C. Neményi Eszter – Káldi Éva: Matematika 4. Tankönyv 16 500

NT–30342/1 Miloslava Némethová: Obrázkový slovenèina 2. Tankönyv 10 280

NT–30351/2 Miloslava Némethová: Slovenèina 3. Tankönyv 10 000
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT–30361/1 Závodszky Géza: Dejepis 11. Tankönyv 16 000

NT–30370/2 Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9–10. Tankönyv 8 280

NT–30390 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9. Tankönyv 7 700

NT–30391 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9. Tankönyv 6 720

NT–30392 Mária Sutyinszká: Uèíme sa po slovensky 1–4. Tankönyv 10 940

NT–30398 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10. Tankönyv 7 110

NT–30399 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10. Tankönyv 6 700

NT–30402/1 Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9. Tankönyv 10 000

NT–30403/1 Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10. Tankönyv 7 830

NT–30404 Dr. Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Geográfia 10. Tankönyv 11 180

NT–30405 Horváth Péter – Hámori Péter: Dejepis 6. Tankönyv 20 000

NT–30407 Oláh Zsuzsa: Biológia 10. Tankönyv 17 000

NT–30408 Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7. Tankönyv 17 000

NT–30409 Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4. Tankönyv 11 180

NT–30414 Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11. Tankönyv 3 190

NT–30415 Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11. Tankönyv 3 520

NT–30416 Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 12. Tankönyv 19 620

NT–30417 Nemerkényi Antal – Bora Gyula – Tamasics Katalin:
Zemepis 8.

Tankönyv 12 880

NT–30418 Asztalos Gyuláné – Dr. Franyó István: Biológia 7 Tankönyv 14 160

NT–30419 Nagy Attiláné- Palócz Ferencné: Technika a spôsob
�ivota 3.

Tankönyv 7 890

NT–30420 Száray Miklós: Dejepis 9. Tankönyv 17 900

NT–30421 C. Neményi Eszter – Wéber Anikó: Matematika 3. Tankönyv 11 580

NT–30424 Száray Miklós: Dejepis 10. Tankönyv 18 740

NT–30425 Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová:
Slovenská vzdelanos� 7–8.

Tankönyv 3 330

NT–30426 Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová:
Slovenská vzdelanos� 5–6.

Tankönyv 3 330

NT–30427 Helméczy Mátyás: Dejepis 7. Tankönyv 18 000

NT–30429 Horváth Péter: Dejepis 5. Tankönyv 13 580

NT–30434 Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1. Tankönyv 4 470

NT–30435 Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2. Tankönyv 4 470

NT–30439 Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó – Tamás:
Matematika 5.

Tankönyv 15 680

NT–30439/F Békési – Fried – Korándi – Paróczay – Számadó – Tamás:
Matematika 5. Zbierka

Feladatgyûj-
temény

9 370

NT–31491/1 Helméczy Mátyás: Povijest 7. Tankönyv 18 500

NT–31498/1 Závodszky Géza: Povijest III. Tankönyv 15 200

NT–31503 Melania-Larisa Fabèiè: Slovensko-mad�arski slikovni slovar
1–4.

Tankönyv 11 180

NT–31511/1 Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Fizièka geografija 9. Tankönyv 17 000

NT–31534 Marta Mészáros – �ivko Mandiæ: Rijeè hrvatska Slikovnica
1–4.

Tankönyv 11 180

NT–31543/1 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 4. Tankönyv 11 050

NT–31546 Zlata Gergiè: Pod duginim lukom. Ud�benik za 2. razred Tankönyv 12 800

NT–31548 Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajriæ: Uèimo se hrvatski
Èitanka za 4. razred

Tankönyv 11 500

NT–31549 Matilda Bölcs: Antologija hrvatske knji�evnosti Tankönyv 10 000

NT–31554 Zlata Gergiè: U zemlji snova. Ud�benik za 3. razred Tankönyv 11 000

NT–31559 Zlata Gergiè: Mjeseèeva prièa. Ud�benik za 4. razred Tankönyv 13 720
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT–31567 Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti Tankönyv 7 290

NT–31569 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode –
ud�benik 5.

Tankönyv 17 000

NT–31571 Horváth Péter: Povijest 5. Tankönyv 11 180

NT–31572 Josip Šibalin: Vilinska svirala. Hrvatska èitanka 5. Tankönyv 11 500

NT–31576 Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred Tankönyv 17 000

NT–31577 Horváth Péter – Hámori Péter: Povijest 6. Tankönyv 20 000

NT–31578 Josip Šibalin: Pru�ite dlan – èitanka 6. Tankönyv 11 500

NT–31579/1 Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za
5. razred

Tankönyv 9 890

NT–31581 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode –
ud�benik 6.

Tankönyv 12 890

NT–31582 Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za
6. razred

Tankönyv 8 650

NT–31588 Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za
7. razred

Tankönyv 7 650

NT–31589 Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári:
Zemljopis 7, ud�benik

Tankönyv 12 880

NT–31590 Probáld Ferenc: Regionalna geografija Tankönyv 15 680

NT–31591 Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4. Tankönyv 14 000

NT–31592 Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12. Tankönyv 20 000

NT–31594 Nagy Vendelné – Rugli Ilona – dr. Udvarhelyi Károly:
Zemljopis 8.

Tankönyv 14 470

NT–31597 Helméczy Mátyás: Povijest 8. Tankönyv 14 640

NT–32502/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Èarolije vragolije 2. Tankönyv 11 180

NT–32503/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Tajne beskrajne 3. Tankönyv 11 180

NT–32503/F Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Umilna reè maternja 3. Tankönyv 6 710

NT–32504/1 Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Zlatne rukoveti 4. Tankönyv 11 130

NT–32504/F Sne�ana Došiæ-Pavle Iliæ: Jezik naš blagorodni 4. Tankönyv 8 850

NT–32519 Nemerkényi Antal: Fizièka geografija 9. Tankönyv 11 180

NT–32534 Cveta Vukoviæ: Školski reènik iz istorije 5–8. Tankönyv 11 500

NT–32536 Eva Hartdegen-Jo�ef Keveš: Poznavanje prirode 5. Tankönyv 11 180

NT–32542 Milan Nedeljkov: Školski reènik iz fizike 5–8. Tankönyv 11 000

NT–32546 Zlata Jukiæ: Korak po korak 1. Tankönyv 11 180

NT–32547 Mirjana Burzan-Nevenka Belajski-Biljana Maksimoviæ:
Zlatna reè 5.

Tankönyv 11 180

NT–32551 Dr Petar Miloševiæ-dr Predrag Stepanoviæ: Knji�evnost 9. Tankönyv 15 620

NT–32552 Dr Petar Miloševiæ-dr Predrag Stepanoviæ: Hrestomatija 9. Tankönyv 9 470

NT–32554 Lénárd Gábor: Biologija 10. Tankönyv 15 000

NT–32555 Dr Petar Miloševiæ: Knji�evnost 10. Tankönyv 16 500

NT–32556 Dr Petar Miloševiæ: Hrestomatija 10. Tankönyv 15 000

NT–32560 Száray Miklós: Istorija 9. Tankönyv 25 000

NT–32572 Szabó Péter – Závodszky Géza: Istorija 10. Tankönyv 25 000

NT–32574 Vesna Èaplar: Bukvar 2. Tankönyv 14 740

NT–32575 Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski jezik 3. Tankönyv 12 220

NT–32576 Krisztina Bekic: Èitanka 5. Tankönyv 14 740

NT–32577 Julijana Kotorèeviæ-Andrea Mešter: Èitanka 7. Tankönyv 15 580

NT–32578 Jasmina Stankoviæ: Srpska gramatika 5. Tankönyv 10 290

NT–32579 Kaposi József- Száray Miklós: Istorija 12. Tankönyv 21 630

NT–32584 Száray Miklós: Istorija 11. Tankönyv 19 900

NT–32700 Rosica Penkova-Katus Elvira: Bolgarski ezik 0. Tankönyv 11 180
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT–32701 Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9. Tankönyv 16 740

NT–33282/1 Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7–8. Tankönyv 11 000

NT–33308 Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba
românã.Prima mea carte

Tankönyv 10 890

NT–33313 Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba românã. A doua mea
carte

Tankönyv 12 870

NT–33316 Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2–4 Tankönyv 14 230

NT–33317/1 Iulia Olteanu: Literatura românã. Culegere de texte literare
pentru clasele 5–8

Tankönyv 4 000

NT–33318 Lucia Borza: Cunoºtinþe de gramaticã. Manual pentru
ºcolile generale

Tankönyv 4 540

NT–33321 Lucia Borza: Román nyelvkönyv Tankönyv 5 310

NT–33322 Mihaela Bucin – Florica Szántó: Limba românã. A treia mea
carte

Tankönyv 10 860

NT–33330 Mihai Cozma: Limba românã. Cunoºtinþe generale.
Foneticã. Lexicologie. Gramaticã

Tankönyv 11 210

NT–33333 Marta Mészáros – Viorica Orosz Fábián: Limba românã.
Dicþionar ilustrat. Vocabular român-maghiar

Tankönyv 8 330

NT–33334 Rodica Müller – Teodor Cosma: Literatura românã.
Antologie de texte literare I.

Tankönyv 11 180

NT–33335 Rodica Müller: Literatura românã. Antologie de texte
literare II.

Tankönyv 9 940

NT–33337 Mihaela Bucin – Florica Szántó:Limba românã 5. Tankönyv 6 990

NT–33340 Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona:
Cunoºtinþe despre naturã 5.

Tankönyv 17 000

NT–33341 Hartdégenné Rieder Éva – Dr. Köves József – Rugli Ilona:
Cunoºtinþe despre naturã 6.

Tankönyv 14 320

NT–33346 Kaposi József – Száray Miklós: Istorie 12. Tankönyv 21 000

NT–33347 Horváth Péter: Istorie 5. Tankönyv 17 050

NT–33348 Horváth Péter – Hámori Péter: Istorie 6. Tankönyv 17 160

NT–33349 Tamasics Katalin: Geografie 7. Tankönyv 15 680

NT–33350 Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geografie fizicã
generalã 9.

Tankönyv 17 790

NT–33351 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a
3-a

Tankönyv 8 050

NT–33352 Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a
4-a

Tankönyv 9 740

NT–33353 Száray Miklós: Istorie 9. Tankönyv 18 740

NT–33354 Mihaela Bucin – Florica Szántó: Cunoºtinþe de culturã si
civilizaþie româneascã. Manual pentru clasele 5–8

Tankönyv 6 210

NT–33356 Helméczy Mátyás: Istorie 7. Tankönyv 18 740

NT–34192/1 Heves Ferenc: Musik 1–2. Tankönyv 1 790

NT–34197/1 Heves Ferenc: Musik 3–4. Tankönyv 1 530

NT–34213/1 Theresia Klinger: Deutsch 5. Tankönyv 830

NT–34214/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 5. Tankönyv 830

NT–34215/1 Heves Ferenc: Musik 5–6. Tankönyv 1 210

NT–34220/1 Theresia Klinger: Deutsch 6. Tankönyv 830

NT–34221/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 6. Tankönyv 830

NT–34225/1 Heves Ferenc: Musik 7–8. Tankönyv 2 580

NT–34226/1 Edina Rieder Erdõfy: Lesebuch 7. Tankönyv 3 920

NT–34227/1 Edina Rieder Erdõfy:Deutsch 7. Tankönyv 760

NT–34242/1 Helméczy Mátyás: Geschichte 7. Tankönyv 9 680
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

NT–34244/1 Helméczy Mátyás: Geschichte 8. Tankönyv 9 480

NT–34245/1 Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische
Geographie

Tankönyv 3 000

NT–34246/1 Bora Gyula – Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie Tankönyv 10 280

NT–34250/1 Knipf Erzsébet – Vágyi Vata: Wortschatztruhe Tankönyv 8 590

NT–34254/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 11. Tankönyv 10 610

NT–34255/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 10. Tankönyv 5 540

NT–34262 Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 1. Tankönyv 1 150

NT–34264 Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen Tankönyv 4 180

NT–34266/1 Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 2. Tankönyv 1 550

NT–34267 Probáld Ferenc: Regionale Geographie Tankönyv 2 250

NT–34269 Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 3. Tankönyv 1 110

NT–34271/I Katalin Radnai: Naturkunde 5. Tankönyv 3 540

34271/II/1 Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule Tankönyv 6 470

NT–34273 Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 4. Tankönyv 1 290

NT–34278 Meisterfeld – Scheyhing – Szabadpos – Englender: Bunte
Erde I.

Tankönyv 1 920

NT–34279 Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort Tankönyv 6 980

NT–34280 Bernd Meisterfeld – Michael Szabados: Bunte Erde II. Tankönyv 1 890

NT–34282 Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie I. Tankönyv 1 630

NT–34284 Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6. Tankönyv 5 830

NT–34288 Büki – Zwickl – Venter – Weigert: Anthologie II. Tankönyv 1 750

NT–34294 Medgyes Sándorné: Physik 10. Tankönyv 11 140

NT–34295 Medgyes Sándorné: Physik 11. Tankönyv 13 160

NT–34296 Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12. Tankönyv 16 320

NT–34297 Száray Miklós: Geschichte 9. Tankönyv 14 300

NT–34298 Horváth Péter: Geschichte 5. Tankönyv 12 100

NT–34300 Száray Miklós: Geschichte 10. Tankönyv 18 480

NT–34301 Horváth Péter – Hámori Péter: Geschichte 6. Tankönyv 14 300

NT–35106 Izbor pesmi 1–2. Tankönyv 13 000

NT–35107 Izbor pesmi 3–4. Tankönyv 11 000

NT–35108 Izbor pesmi 5–6. Tankönyv 11 000

NT–36002 Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1–2. Tankönyv 14 460

III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint

munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára

SikerX Bt:

1095 Budapest, Mester u. 53–55.

Kontakt személy: Csipka Rozália ügyvezetõ

Tel.: 06 30 620 5379

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

MI–0003 Fazekas Sándorné dr: Slovenèina – Kezdõk
és középhaladók szlovák nyelvkönyve

tankönyv – 3 286

MI–0023 Kraszlán Erika: Èitanka 7. tankönyv – 6 300

MI–0012 Fazekas Sándorné dr: Cestièka belavá tankönyv – 7 715
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Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

MI–0031 Kraszlán Erika: Èitanka 8. tankönyv – 6 279

MI–0034 Kraszlán Erika: Èitanka 5. tankönyv – 5 271

MI–0035 Kraszlán Erika: Èitanka 6. tankönyv – 5 859

MI–0036 Monika Glücková-Szabóová: Slovenská
vzdelanos� (Népismeret)

tankönyv – 8 600

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.

1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.

Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató

Tel.: 1 269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

CT 3128 László Domján: Priroènik tankönyv 2 500

CT–4111 Veronica Garami: Cînt ºi muzicã 3–4. tankönyv 9 000

CT–4112 Veronica Garami – Gh. Flueraº: Cînt ºi
muzicã 5.

tankönyv 9 000

CT–4113 Veronica Garami – Gh. Flueraº: Cînt ºi
muzicã 6.

tankönyv 9 000

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ

Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852

Kiadói kód Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–30312/1 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5. Tankönyv – 8 900

NT–30312/M/1 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 5.

Munkafüzet 770 8 405

NT–30313/1 Mária Jakabová: Èítanka 5. Tankönyv – 10 000

NT–30317/1 Mária Jakabová: Èítanka 6. Tankönyv – 10 000

NT–30318/M/1 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 6.

Munkafüzet 560 8 000

NT–30320/1 Mária Jakabová: Literárna výchova 7. Tankönyv – 10 000

NT–30324/1 Mária Jakabová: Literárna výchova 8. Tankönyv – 10 000

NT–30336/M Káldi Éva – Varga Tamás: Pracovný zošit z
matematiky 4.

Munkafüzet 740 740

NT–30380 Helméczy Mátyás: Dejepis 8 Tankönyv – 6 670

NT–30385 Hartdégenné Rieder Éva – Köves József:
Prírodopis 5.

Tankönyv – 11 000

NT.30396 Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geográfia
9.

Tankönyv – 11 200

NT–31447/M/1 Suták Mihályné – Varga Tamás: Radna
biljeznica iz matematike 3.

Munkafüzet 650 10 000

NT–31470 C. Neményi Eszter – Suták Mihályné:
Matematika 3. razred

Tankönyv – 10 000

NT–31538 Mario Jerkiæ – Ladislav Romac: Zbirka
struènih izraza iz zemljopisa

Tankönyv – 3 810

NT–31539 Anica Petreš-Németh: Zbirka struènih izraza
iz biologije

Tankönyv – 3 280
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Kiadói kód Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–31545 Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija
Maðarske

Munkatankönyv 740 5 550

NT–31550 Gyõrvári Gábor: Zbirka struènih izraza iz
informatike i raèunalstv

Tankönyv – 3 810

NT–31551 Száray Miklós: Povijest 9 Tankönyv – 8 240

NT–31553 Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Drustvena
geografija za gimnazije

Tankönyv – 6 100

NT–31556 Gyõrvári Gábor: Nazivlje iz matematike Tankönyv – 3 810

NT–31566 Szabó Péter: Povijest 10. Tankönyv – 7 290

NT–31579/M Janja �ivkoviæ-Mandiæ: Vje�benica iz
gramatike hrvatskoga jezika 5.

Munkafüzet 770 7 950

NT–32500 Georgije Mesaros: Slikovnica 1–4. Tankönyv – 11 190

NT–32512 Szabó Péter: Istorija 6. Tankönyv – 5 550

NT–32522 Helméczy Mátyás: Istorija 6. Tankönyv – 6 670

NT–32528 Radmila Pejovic: Nije Nego 5–8. Munkafüzet 480 6 170

NT–32535 Dr Jovanka Lastiæ: Školski reènik iz biologije
5–8.

Tankönyv – 10 440

NT–32539 Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes –
Sebestyén Zoltán: Fizika 7.

Tankönyv – 515

NT–33325 Helméczy Mátyás: Istorie 8. Tankönyv – 6 670

NT–33331 Liana Pop: Dezvoltarea competenþei de
comunicare în limba românã

Munkatankönyv 330 3 810

NT–33332/1 I. Mureøanu – V. Moldovan – M. Gurzãu
Ceglédi: Cunoºtinþe de culturã si civilizaþie
româneascã

Tankönyv – 6 170

NT–33338 Lucia Borza: Cunoºtinþe despre românii din
Ungaria. Manual pentru clasele 1–4

Tankönyv – 7 680

NT–33341/M Hartdégenné Éva – Dr. Köves József:
Cunoºtinþe despre naturã. Caiet de lucrãri
pentru clasa a 6-a

Munkafüzet 620 5 600

NT–34189/3 Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8 Tankönyv – 2 860

NT–34206/1 Edina Rieder-Erdõfy: Deutsch 4 Munkatankönyv 770 2 860

NT–34212 Heves Ferenc: Geographische und
wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6–8

Tankönyv – 4 200

NT–34230 Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie 6

Tankönyv – 8 910

NT–34230/M Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 6.

Munkafüzet 560 4 700

NT–34232 Regine Horváth: Lesebuch 8 Tankönyv – 2 220

NT–34233 Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári:
Geographie 7

Tankönyv – 10 000

NT–34233/M Füsi-Mászáros-Nagy-Tóth-Vízvári:
Geographie Arbeitsheft 7.

Munkafüzet 560 4 700

NT–34235 Závodszky Géza: Geschichte 11 Tankönyv – 3 350

NT–34238/1 Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender
: Bunte Erde

Tankönyv – 5 550

NT–34239 Hollós Lajos: Musik 9–12 Tankönyv – 5 210

NT–34240 Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie 8

Tankönyv – 5 440

NT–34240/M Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly:
Geographie Arbeitsheft 8.

Munkafüzet 560 4 700

NT–34249 Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke Tankönyv – 4 430

NT–34257/M Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft Munkafüzet 350 1 670

NT–34258 Edina Rieder Erdõfy: Kinderstimmen Tankönyv – 2 220
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Kiadói kód Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–34260 Monika Jäger-Manz: „Ich sag’ dir was!” Tankönyv – 1 670

NT–34263 János Almási: Geschichte der Deutschen in
Ungarn

Tankönyv – 3 350

NT–34270 Márkus – Buglák – Bankó: Arbeitsbuch für
Literaturunterricht 11–12.

Munkatankönyv 1 040 2 250

NT–34272 Szabadka Zita: Mal anders Tankönyv – 11 540

NT–34274 Katharina Donovald: Volkskunde 1–4 Tankönyv – 6 160

NT–34275 Eva Angeli: Volkskunde 5–6 Tankönyv – 6 160

NT–34276 Takács – Böröczki – Borda: Mach mit! 5. Munkatankönyv 570 1 250

IV. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint

– az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján –

2010. szeptemberéig megjelenõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti,

valamint a kisebbségi nyelvû egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek

tanulói térítési díja és fogyasztói ára

Konsept-H Kiadó:

2081 Piliscsaba, Fõ út 194.

Kontakt személy: Simon István ügyvezetõ

Tel.: 26 373 367

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

KT–0321/N Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyûjtemény.
Matematika II.)

tankönyv 5 800

KT–1201 Idem, idem, do skolicky tankönyv 3 000

KT–1201/M Idem, idem do skolicky munkafüzet 400 1 700

Croatika Kulturális, Információs és Kiadó Kht.

1065 Budapest, Nagymezõ utca 49.

Kontakt személy: Horváth Csaba ügyvezetõ igazgató

Tel.: 1 269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

CT–1111 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 1.

tankönyv 13 000

CT–1111/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 1.

munkafüzet 700 9 500

CT–1112 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 2.

tankönyv 12 500

CT–1112/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 2.

munkafüzet 700 9 500

CT–1113 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 3.

tankönyv 12 000

CT–1113/m Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 3.

munkafüzet 700 9 500

CT–1114 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 4.

tankönyv 12 000
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

CT–1114 Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 4.

munkafüzet 700 9 500

CT–1115 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 5.

tankönyv 13 000

CT–1115/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik.
Vjezbanica gramatike 5.

munkafüzet 600 10 500

CT–1116 Skrapits Anna – Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 6.

tankönyv 12 500

CT–1116/M Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna
bilje�nica 6.

munkafüzet 600 12 000

CT–1119 Horváth Csaba: Èitanka 2–4. tankönyv 10 500

CT 1124 Horváth Csaba: ÈITANKA 5–6 tankönyv 12 000

CT 1125 Horváth Csaba: ÈITANKA 7–8 tankönyv/ 13 000

CT–1127 Frankovics György: Narodopis 1–4. tankönyv 14 000

CT–1129 Frankovics György: Narodopis 7–8. tankönyv 10 000

CT–1130 Heka László: Narodopis 9–10. tankönyv 9 000

CT–1138 Anica Torjanac: Moj hrvatski 3. tankönyv 10 500

CT–1138/M Anica Torjanac: Moj hrvatski 3. munkafüzet 600 10 000

CT–3111 Marija Kozar – Francek Mukiæ: Spoznavanje
slovenstva 1–4.

tankönyv 10 500

CT–3112 Francek Mukiæ – Marija Kozar: Slovenec
sem, tako je mati ïjala

tankönyv 15 000

CT–3113 Marija Kozar – Francek Mukiæ: Spoznavanje
slovenstva 7–10.

tankönyv 11 000

CT–3114 Cvetko Marieta: Slikanica za pouk
slovenskega jezika 1. osztály

tankönyv 15 500

CT–21411 Galambos Vera: LOS! Deutsches
Bilderbuch 1. klasse

tankönyv 5 000

CT–21412 Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
1. klasse

munkafüzet 600 5 000

CT–21413 Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
2. klasse

tankönyv 5 000

CT–21413/M Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
2. klasse

munkafüzet 700 5 000

CT–21414 Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
3. klasse

tankönyv 5 000

CT–21414/M Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 3.
klasse

munkafüzet 600 5 000

CT–21415 Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
4. klasse

tankönyv 5 000

CT–21415/M Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 4.
klasse

munkafüzet 600 5 000

CT–21416 Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die
5. klasse

tankönyv 5 000

CT–21416/M Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 5.
klasse

munkafüzet 600 5 000
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Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

Kontakt személy: dr. Takács Edit fõszerkesztõ

Tel.: 1 460 1800/245 Fax: 1 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT–30329/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7. Tankönyv – 8 900

NT–30329/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 7.

Munkafüzet 630 8 000

NT–30335/2 Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8. Tankönyv – 8 900

NT–30335/M/2 Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo
slovenského jazyka 8.

Munkafüzet 630 8 000

NT–30374/1 Miloslava Némethová: Slovenèina 4. Tankönyv – 8 500

NT–30374/M Miloslava Némethová: Pracovný zošit
zo slovenèina 4.

Munkafüzet 630 7 800

NT–30381/1 Kormos Katalin: Svet okolo nás – Moja
èítanka 4.

Tankönyv – 9 560

NT–30381/M Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja
èítanka 4.

Munkafüzet 400 7 800

NT–31555/1 Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Gramatika za 3. razred

Tankönyv – 11 900

NT–31555/M Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Gramatika za 3. razred. Radba biljeznica

Munkafüzet 900 9 200

NT–33273/2 Mihai Cozma: Cultivarea limbii române Tankönyv – 10 000

NT–33273/M Mihai Cozma: Cultivarea limbii române.
Caietul elevului

Munkafüzet 670 8 900

NT–33314/1 Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 1.

Tankönyv – 7 200

NT–33314/M Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 1. Caietul elevului

Munkafüzet 470 6 200

NT–33315/1 Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 2.

Tankönyv – 7 200

NT–33315/M Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru
clasa 2. Caietul elevului

Munkafüzet 550 6 200

NT–34191/2 Edina Rieder-Erdõfy – Theresia Klinger:
Mein erstes Deutschbuch 1.

Tankönyv – 1 800

NT–34191/M Edina Rieder-Erdõfy – Theresia Klinger:
Mein erstes Deutschbuch 1. Arbeitsheft

Munkafüzet 1 110 1 800

NT–34195/2 Theresia Klinger: Mein zweites
Deutschbuch 2.

Tankönyv – 1 480

NT–34195/M Theresia Klinger: Mein zweites
Deutschbuch 2. Arbeitsheft

Munkafüzet 970 1 480

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft.:

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.

Kontakt személy: Kovács Jánosné alsó tagozatos vezetõ szerkesztõ

Tel.: 95 525 024

Mobil: 36 30 485 4837

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

AP–010908 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1.
évf. (szlovén)

tankönyv – 16 950

AP–020901 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2.
évf. (szlovén)

tankönyv – 16 650
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

AP–030908 Dr. mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3.
évf. (szlovén)

tankönyv – 16 950

AP–010909 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 1.
évf. (szlovén)

munkafüzet 1 440 12 000

AP–020902 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2.
évf. (szlovén)

munkafüzet 1 500 12 500

AP–030909 Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3.
évf. (szlovén)

munkafüzet 1 560 13 000

9. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSOKRÓL

Nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez

Alulírott ....................................., az ................................. adószámú pályázó törvényes képviselõje (képviseleti

jogosultsággal rendelkezõ személy)

a) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az állami költségvetéssel (az Adóhivatallal, az Illetékhivatallal,

az Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint a Vám- és Pénzügyõrséggel) szemben a pályázó szervezetnek nincs

lejárt határidej és ki nem egyenlített tartozása;

b) tudomásul veszem, hogy az általam képviselt intézményt/szervezetet 60 napon túli köztartozás esetén

a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre

kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján a támogatások kedvezményezettjét terhelõ köztartozások

összege visszatartásra kerülhet. A visszatartás a kedvezményezett támogatási szerzõdésben vállalt

kötelezettségeit nem érinti;

c) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény/szervezet nem áll csõdeljárás,

felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ

lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

d) büntetõjogi felelõsségem tudatában vállalom, hogy a támogatás elszámolási határidejének lejártáig bejelentem,

ha az általam képviselt intézmény/szervezet ellen csõd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, illetve

60 napnál régebbi köztartozása áll fenn;

e) hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése

céljából az általam képviselt intézmény/szervezet adószámát, a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja

a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

Budapest, 2010.

P. H.

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

aláírás
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10. számú melléklet a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelethez

Nyilatkozat

a rendezett munkaügyi kapcsolatokról nemzetiségi támogatások igényléséhez

Alulírott .................................... (a támogatást igénylõ képviselõje) büntetõjogi felelõsségem tudatában ezúton

nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a(z) ...................................................................... (fenntartó, a támogatás igénylõje) megfelel a rendezett munkaügyi

kapcsolatok feltételeinek.

Budapest, 2010.

P. H.

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

aláírás

[A munkáltató munkaügyi kapcsolatrendszere akkor minõsül rendezettnek, ha

a) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja

alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerýségére vonatkozó

rendelkezések megsértése,

b) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)–n) pontjai alapján, a nála mûködõ szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács

(üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselõ), illetve ezek tisztségviselõjének a Munka Törvénykönyve Második

Részében meghatározott jogai megsértése,

c) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók

tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt

rendelkezések munkáltató általi megsértése a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven belül meghozott

jogerõs és végrehajtható határozattal nem került megállapításra.]
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1071/2010. (III. 19.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában lévõ, az Országos Onkológiai
Intézet vagyonkezelésében álló ingatlan vagyonkezelésbe adására és rehabilitációs központ
létrehozására irányuló pályázatával összefüggõ többletkapacitások elõzetes befogadásáról

1. A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének

a) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában lévõ, az Országos Onkológiai

Intézet vagyonkezelésében álló, Budapest, XII. kerület Ráth György u. 7–9. szám alatti, 6998/13 helyrajzi számon

nyilvántartott ingatlan 5990/57771 tulajdoni hányad (5990 m2 ) ingatlan vagyonkezelésbe adására és új rehabilitációs

központ létrehozására irányuló pályázatához kapcsolódva – az Országos Onkológiai Intézet kérelmére – az alábbi

elõzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye

nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2012., illetve 2013. évi költségvetési keretszámokat.

Országos Onkológiai Intézet – 150 krónikus ágy elõzetes többletkapacitás befogadása

Fekvõbeteg szakellátás Ágyszám

Rehabilitáció szakmacsoport

Mozgásszervi rehabilitáció 40

Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 40

Pszichiátriai rehabilitáció 20

Ápolás szakmacsoport

Intézeti hospice (1,7-es krónikus szorzóval) 50

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 12/2010. (III. 19.) KüM határozata
a gyermekek fegyveres konfliktusba történõ bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló
egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló
2009. évi CLX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl

A 2009. évi CLX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 196. számában kihirdetett, a gyermekek fegyveres konfliktusba történõ

bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv 10. cikkének 2. pontja a hatálybalépésrõl

az alábbiak szerint rendelkezik:

„Minden olyan államot illetõen, mely a jelen Jegyzõkönyvet a hatálybalépése utáni idõpontban erõsíti meg vagy

csatlakozik ahhoz, a jelen Jegyzõkönyv az adott állam megerõsítõ vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésétõl

számított egy hónap elteltével lép hatályba.”

A megerõsítõ okirat letétbe helyezésének idõpontja: 2010. 02. 24.

A Fakultatív Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2010. 03. 24.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CLX. törvény 5. §-ának (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a gyermekek fegyveres konfliktusba történõ bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött

Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2009. évi CLX. törvény 2. és 3. §-ai 2010. március 24-én,

azaz kettõezer-tíz március huszonnegyedikén lépnek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 13/2010. (III. 19.) KüM határozata
a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló,
a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl
és kihirdetésérõl szóló 2009. évi CLXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl

A 2009. évi CLXI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. évi 196. számában kihirdetett, a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról

és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv 14. cikkének 2. pontja

a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:

„Minden olyan államot illetõen, mely a jelen Jegyzõkönyvet a hatálybalépése utáni idõpontban erõsíti meg vagy

csatlakozik ahhoz, a jelen Jegyzõkönyv az adott állam megerõsítõ vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezésétõl

számított egy hónap elteltével lép hatályba.”

A megerõsítõ okirat letétbe helyezésének idõpontja: 2010. 02. 24.

A Fakultatív Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2010. 03. 24.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi CLXI. törvény 4. §-ának (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló

egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2009. évi CLXI. törvény 2. és

3. §-ai 2010. március 24-én, azaz kettõezer-tíz március huszonnegyedikén lépnek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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	az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjérõl

	Az oktatási és kulturális miniszter 15/2010. (III. 19.) OKM rendelete
	a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

	A Kormány 1071/2010. (III. 19.) Korm. határozata
	a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a Magyar Állam tulajdonában lévõ, az Országos Onkológiai Intézet vagyonkezelésében álló ingatlan vagyonkezelésbe adására és rehabilitációs központ létrehozására irányuló pályázatával összefüggõ többletkapacitások elõzete

	A külügyminiszter 12/2010. (III. 19.) KüM határozata
	a gyermekek fegyveres konfliktusba történõ bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2009. évi CLX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl

	A külügyminiszter 13/2010. (III. 19.) KüM határozata
	a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyv megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2009. évi CLXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl




