
M A G Y A R O R S Z Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2012. március 6., kedd

Tar ta lom jegy zék

2012. évi IX. törvény Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikkének módosításáról
szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetésérõl 5771

2012. évi X. törvény A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a
2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának
kihirdetésérõl 5773

2012. évi XI. törvény A Kazettás Lõszerekrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl 5779

26/2012. (III. 6.) Korm. 
rendelet

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról 5802

27/2012. (III. 6.) Korm. 
rendelet

Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról 5804

28/2012. (III. 6.) Korm. 
rendelet

A nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl 5806

2/2012. (III. 6.) HM 
rendelet

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és
feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról 5813

3/2012. (III. 6.) HM 
rendelet

A szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek
módosításáról 5815

16/2012. (III. 6.) KIM 
rendelet

Egyes cégeljárási rendeletek módosításáról 5832

12/2012. (III. 6.) NEFMI 
rendelet

Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl,
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl szóló
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról 5833

13/2012. (III. 6.) NEFMI 
rendelet

Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási 
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 5842

14/2012. (III. 6.) NEFMI 
rendelet

Az elõadó-mûvészeti szervezetek és az elõadó-mûvészeti érdekképviseleti
szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások és
adatszolgáltatások részletes szabályairól 5843

13/2012. (III. 6.) NFM 
rendelet

A légijármûvek és légijármû komponensek karbantartásának személyi
jogosításairól és képzési követelményeirõl 5872

14/2012. (III. 6.) NFM 
rendelet

A 2007–2013 programozási idõszakban az európai területi
együttmûködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának 
szabályairól 5917

18/2012. (III. 6.) VM 
rendelet

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 
2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól 5933

MAGYAR  KÖZLÖNY 26. szám



19/2012. (III. 6.) VM

rendelet

A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól 5936

60/2012. (III. 6.) KE

határozat

Államtitkári kinevezésrõl 5939

1049/2012. (III. 6.) Korm.

határozat

A 2012. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi

önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról 5939

1050/2012. (III. 6.) Korm.

határozat

Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi

épületegyüttes megvalósításához és a Hõsök tere forgalomcsillapításához

szükséges intézkedésekrõl szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat

módosításáról 5941

1051/2012. (III. 6.) Korm.

határozat

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ

támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról 5941

1052/2012. (III. 6.) Korm.

határozat

A miniszteri gépjármûvek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési

elõirányzat átcsoportosításáról 5941

1053/2012. (III. 6.) Korm.

határozat

A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési

koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertõdi Esterházy-kastély

rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelõs

kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól 5945

31/2012. (III. 6.) ME

határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 5945

30/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5946

31/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5947

32/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5948

33/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5949

34/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5950

35/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5951

36/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5953

37/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5954

38/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5955

39/2012. (III. 6.) OVB

határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 5956

5770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám

Tartalomjegyzék



II. Törvények

2012. évi IX. törvény
az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikkének módosításáról szóló
európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetésérõl*

Az Országgyûlés arra való tekintettel, hogy az Európai Tanács 2011. március 24–25-ei ülésén elfogadta az Európai Unió mûködésérõl

szóló szerzõdésnek az európai stabilitási mechanizmus létrehozása tekintetében történõ módosítását, a következõ törvényt alkotja:

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Tanács 2011. március 24–25-ei ülésén elfogadott, „az

Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikkének módosításáról egy, azon tagállamok számára létrehozandó

stabilizációs mechanizmus tekintetében, amelyek pénzneme az euro (2011/199/EU)” címû európai tanácsi határozat

(a továbbiakban: Határozat) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Határozatot e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Határozat hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 25.)

az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikkének módosításáról egy, azon tagállamok számára

létrehozandó stabilizációs mechanizmus tekintetében, amelyek pénzneme az euro

(2011/199/EU)

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerzõdésre és különösen annak 48. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikkének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatra, amelyet

a belga kormány 2010. december 16-án nyújtott be az Európai Tanácsnak,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

az Európai Központi Bank véleményének kézhezvételét követõen,

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerzõdés (EUSZ) 48. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az Európai

Parlamenttel, a Bizottsággal és egyes esetekben az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követõen

egyhangúlag határozhat az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (EUMSZ) harmadik részében foglalt

rendelkezések egészben vagy részben történõ módosításáról. Az ilyen határozat nem növelheti a Szerzõdések

értelmében az Unióra ruházott hatásköröket, és csak azt követõen léphet hatályba, hogy a tagállamok saját

alkotmányos követelményeiknek megfelelõen azt jóváhagyják.

(2) Az Európai Tanács 2010. október 28–29-ei ülésén az állam-, illetve kormányfõk megállapodtak abban, hogy a

tagállamoknak az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megõrzése érdekében állandó válságmechanizmust kell

létrehozniuk, és felkérték az Európai Tanács elnökét, hogy kezdjen konzultációkat az Európai Tanács tagjaival az ehhez

szükséges, korlátozott mértékû szerzõdésváltoztatásról.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A belga kormány 2010. december 16-án az EUSZ 48. cikke (6) bekezdése elsõ albekezdésének megfelelõen javaslatot

nyújtott be az EUMSZ 136. cikkének egy bekezdés hozzáadásával történõ felülvizsgálatára, amelynek értelmében azon

tagállamok, amelyek pénzneme az euro, stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre, amelyet akkor hoznak

mûködésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euroövezet egésze stabilitásának megõrzése érdekében, és amely kimondja,

hogy a mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni. Az Európai

Tanács ezzel egy idõben következtetéseket fogadott el a jövõbeni stabilitási mechanizmusról [(1)–(4) bekezdés].

(4) A stabilitási mechanizmus fogja nyújtani az euroövezet egészének pénzügyi stabilitását érintõ, a 2010-ben

tapasztaltakhoz hasonló kockázatok kezeléséhez szükséges eszközt, és ezáltal elõsegíti az Unió gazdasági és pénzügyi

stabilitásának megõrzését. Az Európai Tanács 2010. december 16–17-ei ülésén egyetértett abban, hogy mivel a

mechanizmus létrehozásának célja az euroövezet egésze pénzügyi stabilitásának megõrzése volt, az EUMSZ 122.

cikkének (2) bekezdését a továbbiakban nem kell alkalmazni e célokra. Az állam-, illetve kormányfõk ezért

megállapodtak abban, hogy az nem használandó ilyen célokra.

(5) Az Európai Tanács 2010. december 16-án úgy határozott, hogy az EUSZ 48. cikke (6) bekezdésének második

albekezdésével összhangban a javaslatról konzultációt folytat az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. Az Európai

Tanács úgy határozott, hogy az Európai Központi Bankkal is konzultál. Az Európai Parlament, a Bizottság, illetve az

Európai Központi Bank véleményt fogadott el a javaslatról.

(6) A módosítás az EUMSZ harmadik részében foglalt rendelkezést érinti, és nem növeli a Szerzõdések értelmében az

Unióra ruházott hatásköröket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 136. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, stabilizációs mechanizmust hozhatnak létre, amelyet akkor hoznak

mûködésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euroövezet egésze stabilitásának megõrzése érdekében. A mechanizmus

keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra szigorú feltételek fognak vonatkozni.”

2. cikk
A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács Fõtitkárát az e határozat alkotmányos követelményeiknek megfelelõ

elfogadására vonatkozó eljárások lezárultáról.

Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy az elsõ bekezdésben említett valamennyi értesítés

megérkezik, illetve ezek hiányában az elsõ bekezdésben említett értesítések közül az utolsó értesítés kézhezvételét

követõ hónap elsõ napján.

3. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 25-én.”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Határozat 2. cikk második bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Határozat, illetve a 2. és 3. § hatálybalépésének idõpontját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak ismertté válását

követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A 2012. évi X. törvény
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt
Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt
módosításának kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak

Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti

Értekezletén aláírt módosítása kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt

Alapokmányának (a továbbiakban: ITU Alapokmány) a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt

módosítását e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az ITU Alapokmány módosítás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„INSTRUMENT AMENDING THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION
UNION
(GENEVA, 1992)
as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary
Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002)
and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006) [Amendments adopted by the
Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)]
CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION*
(GENEVA, 1992)

PART I. FOREWORD

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Constitution of the International Telecommunication

Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference

(Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference

(Antalya, 2006), in particular those in Article 55 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International

Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) has adopted the following amendments to the said Constitution:

CHAPTER V
OTHER PROVISIONS CONCERNING THE FUNCTIONING
OF THE UNION

ARTICLE 28

Finances of the Union

MOD 165
PP-98

5 When choosing its class of contribution, a Member State shall not reduce it by more than 15 per cent of
the number of units chosen by the Member State for the period preceding the reduction, rounding down
to the nearest lower number of units in the scale, for contributions of three or more units; or by more than
one class of contribution, for contributions below three units. The Council shall indicate to it the manner
in which the reduction shall be gradually implemented over the period between plenipotentiary
conferences. However, under exceptional circumstances such as natural disasters necessitating
international aid programmes, the Plenipotentiary Conference may authorize a greater reduction in the
number of contributory units when so requested by a Member State which has established that it can no
longer maintain its contribution at the class originally chosen.

* The language used in the basic instruments of the Union (Constitution and Convention) is to be considered as gender neutral.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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PART II. DATE OF ENTRY INTO FORCE

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter

into force on 1 January 2012 between Member States being at that time parties to the Constitution and the

Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date

their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the original of the present instrument amending

the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary

Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference

(Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006).

Done at Guadalajara, 22 October 2010

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET ALAPOKMÁNYÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
(GENF, 1992)
Az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti
Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai
Meghatalmazotti Értekezlet által elfogadott módosításokkal együtt (Meghatalmazotti
Értekezleten elfogadott módosítások) (Guadalajara, 2010.)

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET ALAPOKMÁNYA*
(GENF, 1992)

I. RÉSZ – ELÕSZÓ

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányának (Genf, 1992) – az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az

1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi

antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított – vonatkozó rendelkezései, különös tekintettel annak 55. Cikke

alapján és ezek végrehajtásában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti

Értekezlete a fent hivatkozott Alapokmány alábbi módosításait fogadta el:

V. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

28. Cikk

Az Egyesület pénzügyei

MOD 165
PP-98

5 Hozzájárulási osztályának kiválasztása során a Tagállam hozzájárulási egységeinek a számát nem
csökkentheti 15 százaléknál többel, a Tagállam által a csökkentést megelõzõ idõszakban választotthoz
képest, lefelé kerekítve a felsorolásban szereplõ legközelebbi egységre, három és annál több
hozzájárulási egység esetén; illetve egy hozzájárulási osztálynál többel háromnál kevesebb hozzájárulási
egység esetén. A Tanács jelzi részére, milyen módon lehet a csökkentést fokozatosan végrehajtani a
Meghatalmazottak Értekezletei közötti idõszak során. Kivételes körülmények között, mint például olyan
természeti katasztrófák, melyek nemzetközi segélyprogramokat tesznek szükségessé, a
Meghatalmazottak Értekezlete azon Tagállam kérésére, amely megállapította, hogy nem tudja tovább
fenntartani hozzájárulását az eredetileg választott osztályban, engedélyezheti a hozzájárulási egységek
számának nagyobb mértékû csökkentését.

* Az Egyesület alapvetõ okirataiban (az Alapokmányban és az Egyezményben) alkalmazott nyelvezetet a nemek szempontjából semlegesnek kell

tekinteni.
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II. RÉSZ – A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA

A jelen okiratban rögzített módosítások együttesen, egyetlen okiratban foglaltan 2012. január 1-jén lépnek hatályba a

Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf, 1992) Alapokmánya és Egyezménye aláíróit alkotó azon Tagállamok között,

akik a jelen módosító okirat ratifikálásáról, elfogadásáról, jóváhagyásáról, illetve a hozzá való csatlakozásról szóló

okiratot ezen idõpontot megelõzõen letétbe helyezték.

FENTIEKET TANÚSÍTVA az illetékes meghatalmazottak aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (Genf, 1992)

– az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi

marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított

– Alapokmányát módosító jelen okirat eredeti példányát.

Kelt Guadalajarában, 2010. október 22-én.”

4. § Az Országgyûlés a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt

Egyezményének (a továbbiakban: ITU Egyezmény) a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt

módosítását e törvénnyel kihirdeti.

5. § Az ITU Egyezmény módosítás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„INSTRUMENT AMENDING THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION
UNION
(GENEVA, 1992)
as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary
Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by
the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006) [Amendments adopted by the Plenipotentiary
Conference (Guadalajara, 2010)]

CONVENTION OF THE
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION*
(GENEVA, 1992)

PART I. FOREWORD

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Convention of the International

Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the

Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the

Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006), in particular those in Article 42 thereof, the Plenipotentiary Conference of

the International Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) has adopted the following amendments to the said

Convention:

* The language used in the basic instruments of the Union (Constitution and Convention) is to be considered as gender neutral.
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CHAPTER IV
OTHER PROVISIONS

ARTICLE 33

Finances

MOD 468
PP-98
PP-06

1 1) The scale from which each Member State, subject to the provisions of No. 468A below, and Sector
Member, subject to the provisions of No. 468B below, shall choose its class of contribution, in conformity
with the relevant provisions of Article 28 of the Constitution, shall be as follows:

From the 40 unit class to the 2 unit class:

in steps of one unit

Below the 2 unit class, as follows:

1 1/2 unit class

1 unit class

1/2 unit class

1/4 unit class

1/8 unit class

1/16 unit class

PART II. DATE OF ENTRY INTO FORCE

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter

into force on 1 January 2012 between Member States being at that time parties to the Constitution and the

Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date

their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the original of the present instrument amending

the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary

Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference

(Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006).

Done at Guadalajara, 22 October 2010

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET EGYEZMÉNYÉT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
(GENF, 1992)
Az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti
Értekezlet és a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet a 2006. évi antalyai
Meghatalmazotti Értekezlet által elfogadott módosításokkal együtt
(a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezleten elfogadott módosítások)

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET EGYEZMÉNYE*
(GENF, 1992)

I. RÉSZ – ELÕSZÓ

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményének (Genf, 1992) – az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az

1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi

antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított – vonatkozó rendelkezései, különös tekintettel annak 42. cikke

alapján, illetve ezek végrehajtásában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti

Értekezlete a fent hivatkozott Egyezmény alábbi módosításait fogadta el:

* Az Egyesület alapvetõ okirataiban (az Alapokmányban és az Egyezményben) alkalmazott nyelvezetet nemek szempontjából semlegesnek kell

tekinteni.

5776 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám



IV. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

33. Cikk

Pénzügyek

MOD 468
PP-98
PP-06

1 1) Azon skála, amelybõl minden Tagállam, az alábbi 468A pont rendelkezései szerint, és mindegyik
Szektortag, az alábbi 468B pont rendelkezései szerint kiválasztja hozzájárulási osztályát az Alapokmány
28. cikkének vonatkozó rendelkezései szerint a következõ:

A 40 egységosztálytól a 2 egységosztályig:

fokozatosan egységenként

A 2 egységosztály alatt a következõk szerint:

1 1/2 egységosztály

1 egységosztály

1/2 egységosztály

1/4 egységosztály

1/8 egységosztály

1/16 egységosztály

II. RÉSZ – A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA

A jelen okiratban rögzített módosítások együttesen, egyetlen okiratban foglaltan 2012. január 1-jén lépnek hatályba a

Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf, 1992) Alapokmánya és Egyezménye aláíróit alkotó azon Tagállamok között,

akik a jelen módosító okirat ratifikálásáról, elfogadásáról, jóváhagyásáról, illetve a hozzá való csatlakozásról szóló

okiratot ezen idõpontot megelõzõen letétbe helyezték.

FENTIEKET TANÚSÍTVA az illetékes meghatalmazottak aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (Genf, 1992)

– az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi

marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított

– Egyezményét módosító jelen okirat eredeti példányát.

Kelt Guadalajarában, 2010. október 22-én.”

6. § A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt Záróokmányokhoz

fûzött fenntartás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Original: English/French/Spanish

For Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Republic of

Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary, Ireland, Italy, the Republic

of Latvia, the Republic of Lithuania, Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Poland, Portugal,

Romania, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland:

The delegations of the Member States of the European Union declare that the Member States of the European Union

will apply the Instruments adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010) in accordance with their

obligations under the Treaty on the European Union and the Treaty on functioning of the European Union.

Eredeti szöveg: angol/francia/spanyol

Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt Köztársaság,

Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Görögország, a Magyar Köztársaság, Írország,

Olaszország, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Luxemburg, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság,

Portugália, Románia, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Spanyolország, Svédország, valamint

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részérõl:

Az Európai Unió Tagállamainak küldöttei kijelentik, hogy az Európai Unió Tagállamai az Európai Unióról szóló

Szerzõdés és az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés szerinti kötelezettségeikkel összhangban fogják

alkalmazni a Meghatalmazotti Értekezlet (Guadalajara, 2010) által elfogadott okmányokat.

Original: English/French/Spanish
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For Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, the Republic of Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary,

Iceland, Italy, the Republic of Latvia, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Lithuania, Luxembourg,

Montenegro, the Kingdom of the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, the Republic of San Marino, the Slovak

Republic, the Republic of Slovenia, Spain, Sweden, the Confederation of Switzerland, Turkey, the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland and the Vatican City State:

At the time of signing the Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010), the delegations of the

mentioned countries formally declare that they maintain the declarations and reservations made by their countries

when signing the Final Acts of previous treaty-making conferences of the Union as if they were made in full at this

Plenipotentiary Conference.

Eredeti szöveg: angol/francia/spanyol

Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt

Köztársaság, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Görögország, a Magyar Köztársaság, Izland,

Olaszország, a Lett Köztársaság, a Lichtensteini Hercegség, a Litván Köztársaság, Luxemburg, Montenegro, a Holland

Királyság, Norvégia, Portugália, Románia, a San Marino Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság,

Spanyolország, Svédország, a Svájci Államszövetség, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága és Vatikánváros részérõl:

A Meghatalmazotti Értekezlet Záróokmányai aláírásának idõpontjában (Guadalajara, 2010) az említett országok

küldöttségei formálisan kijelentik, hogy fenntartják az országuk által az Egyesület korábbi szerzõdés-készítõ

Értekezletei Záróokmányainak aláírásakor tett nyilatkozatokat és fenntartásokat, mintha ezek teljes terjedelmükben a

jelen Meghatalmazotti Értekezleten születtek volna.

Original: English

For Australia, Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, Canada, the Republic of Croatia, the Czech Republic, Denmark,

the Republic of Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary, Iceland,

Italy, Japan, the Republic of Latvia, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Lithuania, Luxembourg,

Montenegro, the Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, the Slovak Republic, the Republic of

Slovenia, Sweden, the Confederation of Switzerland, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, and the United States of America:

The delegations of the above-mentioned States, referring to the declaration made by Mexico (No. 70), inasmuch as

these and any similar statements refer to the Bogotá Declaration of 3 December 1976 by equatorial countries and to

the claims of those countries to exercise sovereign rights over segments of the geostationary-satellite orbit, or to any

related claims, consider that the claims in question cannot be recognized by this conference.

The above-mentioned delegations also wish to state that the reference in Article 44 of the Constitution to the

„geographical situation of particular countries” does not imply recognition of a claim to any preferential rights to the

geostationary-satellite orbit.

Eredeti szöveg: angol

Ausztrália, Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, Kanada, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt

Köztársaság, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Izland, Olaszország,

Japán, a Lett Köztársaság, a Lichtensteini Hercegség, a Litván Köztársaság, Luxemburg, Montenegro, a Holland

Királyság, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Svédország, Románia, a Svájci

Államszövetség, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Amerikai Egyesült Államok

részérõl:

A fent említett államok küldöttségei szerint, hivatkozással Mexikó (70. számú) nyilatkozatára, amennyiben ezen és

bármely hasonló közlemények, amelyek az egyenlítõ menti országok 1976. december 3-i Bogotai Nyilatkozatára és

ezen országok geostacionárius-mûhold pálya szegmensek feletti szuverén joggyakorlásra vonatkozó, illetve

bármilyen más kapcsolódó igényeire hivatkozik, a kérdéses követeléseket ezen Értekezlet nem ismerheti el.

A fent említett küldöttségek ezen felül ki kívánják jelenteni, hogy az Alapokmány 44. cikkének „bizonyos országok

földrajzi helyzetét” hivatkozása nem foglalja magában a geostacionárius-mûhold pályával kapcsolatos bármilyen

elsõbbségi jogra vonatkozó igény elismerését.”

7. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az ITU Alapokmány 55. cikk 8. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A 4. § és az 5. § az ITU Egyezmény 42. cikk 9. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
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(4) A 6. § az ITU Egyezmény 32 B. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(5) A 2–6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a Magyar

Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi XI. törvény
a Kazettás Lõszerekrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Kazettás Lõszerekrõl szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)

kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Convention on Cluster Munitions

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned that civilian populations and individual civilians continue to bear the brunt of armed conflict,

Determined to put an end for all time to the suffering and casualties caused by cluster munitions at the time of their

use, when they fail to function as intended or when they are abandoned,

Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic

and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and

reconstruction, delay or prevent the return of refugees and internally displaced persons, can negatively impact on

national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe consequences

that can persist for many years after use,

Deeply concerned also at the dangers presented by the large national stockpiles of cluster munitions retained for

operational use and determined to ensure their rapid destruction,

Believing it necessary to contribute effectively in an efficient, coordinated manner to resolving the challenge of

removing cluster munition remnants located throughout the world, and to ensure their destruction,

Determined also to ensure the full realisation of the rights of all cluster munition victims and recognising their inherent

dignity,

Resolved to do their utmost in providing assistance to cluster munition victims, including medical care, rehabilitation

and psychological support, as well as providing for their social and economic inclusion,

Recognising the need to provide age- and gender-sensitive assistance to cluster munition victims and to address the

special needs of vulnerable groups,

Bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which, inter alia, requires that States Parties

to that Convention undertake to ensure and promote the full realisation of all human rights and fundamental

freedoms of all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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Mindful of the need to coordinate adequately efforts undertaken in various fora to address the rights and needs of

victims of various types of weapons, and resolved to avoid discrimination among victims of various types of weapons,

Reaffirming that in cases not covered by this Convention or by other international agreements, civilians and

combatants remain under the protection and authority of the principles of international law, derived from established

custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience,

Resolved also that armed groups distinct from the armed forces of a State shall not, under any circumstances, be

permitted to engage in any activity prohibited to a State Party to this Convention,

Welcoming the very broad international support for the international norm prohibiting anti-personnel mines,

enshrined in the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of

Anti-Personnel Mines and on Their Destruction,

Welcoming also the adoption of the Protocol on Explosive Remnants of War, annexed to the Convention on

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively

Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and its entry into force on 12 November 2006, and wishing to enhance the

protection of civilians from the effects of cluster munition remnants in post-conflict environments,

Bearing in mind also United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security and United

Nations Security Council Resolution 1612 on children in armed conflict,

Welcoming further the steps taken nationally, regionally and globally in recent years aimed at prohibiting, restricting

or suspending the use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the global call for an

end to civilian suffering caused by cluster munitions and recognising the efforts to that end undertaken by the United

Nations, the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munition Coalition and numerous other

non-governmental organisations around the world,

Reaffirming the Declaration of the Oslo Conference on Cluster Munitions, by which, inter alia, States recognised the

grave consequences caused by the use of cluster munitions and committed themselves to conclude by 2008 a legally

binding instrument that would prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause

unacceptable harm to civilians, and would establish a framework for cooperation and assistance that ensures

adequate provision of care and rehabilitation for victims, clearance of contaminated areas, risk reduction education

and destruction of stockpiles,

Emphasising the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and determined to work

strenuously towards the promotion of its universalisation and its full implementation,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the

right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, and the rules that the

parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian

objects and military objectives and accordingly direct their operations against military objectives only, that in the

conduct of military operations constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian

objects and that the civilian population and individual civilians enjoy general protection against dangers arising from

military operations,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

General obligations and scope of application
1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:

(a) Use cluster munitions;

(b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster

munitions;

(c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.

2. Paragraph 1 of this Article applies, mutatis mutandis, to explosive bomblets that are specifically designed to be

dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.

3. This Convention does not apply to mines.
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Article 2

Definitions
For the purposes of this Convention:

1. “Cluster munition victims” means all persons who have been killed or suffered physical or psychological injury,

economic loss, social marginalisation or substantial impairment of the realisation of their rights caused by the use of

cluster munitions. They include those persons directly impacted by cluster munitions as well as their affected families

and communities;

2. “Cluster munition” means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions

each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. It does not mean the following:

(a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or chaff; or a munition designed

exclusively for an air defence role;

(b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;

(c) A munition that, in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded submunitions,

has all of the following characteristics:

(i) Each munition contains fewer than ten explosive submunitions;

(ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;

(iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target object;

(iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic selfdestruction mechanism;

(v) Each explosive submunition is equipped with an electronic selfdeactivating feature;

3. “Explosive submunition” means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a

cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;

4. “Failed cluster munition” means a cluster munition that has been fired, dropped, launched, projected or otherwise

delivered and which should have dispersed or released its explosive submunitions but failed to do so;

5. “Unexploded submunition” means an explosive submunition that has been dispersed or released by, or otherwise

separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended;

6. “Abandoned cluster munitions” means cluster munitions or explosive submunitions that have not been used and that

have been left behind or dumped, and that are no longer under the control of the party that left them behind or

dumped them. They may or may not have been prepared for use;

7. “Cluster munition remnants” means failed cluster munitions, abandoned cluster munitions, unexploded

submunitions and unexploded bomblets;

8. “Transfer” involves, in addition to the physical movement of cluster munitions into or from national territory, the

transfer of title to and control over cluster munitions, but does not involve the transfer of territory containing cluster

munition remnants;

9. “Self-destruction mechanism” means an incorporated automatically-functioning mechanism which is in addition to

the primary initiating mechanism of the munition and which secures the destruction of the munition into which it is

incorporated;

10. “Self-deactivating” means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a

component, for example a battery, that is essential to the operation of the munition;

11. “Cluster munition contaminated area” means an area known or suspected to contain cluster munition remnants;

12. “Mine” means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded

by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle;

13. “Explosive bomblet” means a conventional munition, weighing less than 20 kilograms, which is not self-propelled and

which, in order to perform its task, is dispersed or released by a dispenser, and is designed to function by detonating an

explosive charge prior to, on or after impact;

14. “Dispenser” means a container that is designed to disperse or release explosive bomblets and which is affixed to an

aircraft at the time of dispersal or release;

15. “Unexploded bomblet” means an explosive bomblet that has been dispersed, released or otherwise separated from a

dispenser and has failed to explode as intended.

Article 3

Storage and stockpile destruction
1. Each State Party shall, in accordance with national regulations, separate all cluster munitions under its jurisdiction and

control from munitions retained for operational use and mark them for the purpose of destruction.
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2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of

this Article as soon as possible but not later than eight years after the entry into force of this Convention for that State

Party. Each State Party undertakes to ensure that destruction methods comply with applicable international standards

for protecting public health and the environment.

3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in

paragraph 1 of this Article within eight years of entry into force of this Convention for that State Party it may submit a

request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the

destruction of such cluster munitions by a period of up to four years. A State Party may, in exceptional circumstances,

request additional extensions of up to four years. The requested extensions shall not exceed the number of years

strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 2 of this Article.

4. Each request for an extension shall set out:

(a) The duration of the proposed extension;

(b) A detailed explanation of the proposed extension, including the financial and technical means available to or

required by the State Party for the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article and,

where applicable, the exceptional circumstances justifying it;

(c) A plan for how and when stockpile destruction will be completed;

(d) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions held at the entry into force of this

Convention for that State Party and any additional cluster munitions or explosive submunitions discovered after

such entry into force;

(e) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions destroyed during the period referred to in

paragraph 2 of this Article; and

(f) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions remaining to be destroyed during the

proposed extension and the annual destruction rate expected to be achieved.

5. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in

paragraph 4 of this Article, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting

whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that

requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate. A request for an extension shall be

submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or the Review Conference at which it is to

be considered.

6. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the retention or acquisition of a limited number of

cluster munitions and explosive submunitions for the development of and training in cluster munition and explosive

submunition detection, clearance or destruction techniques, or for the development of cluster munition

counter-measures, is permitted. The amount of explosive submunitions retained or acquired shall not exceed the

minimum number absolutely necessary for these purposes.

7. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the transfer of cluster munitions to another State Party

for the purpose of destruction, as well as for the purposes described in paragraph 6 of this Article, is permitted.

8. States Parties retaining, acquiring or transferring cluster munitions or explosive submunitions for the purposes

described in paragraphs 6 and 7 of this Article shall submit a detailed report on the planned and actual use of these

cluster munitions and explosive submunitions and their type, quantity and lot numbers. If cluster munitions or

explosive submunitions are transferred to another State Party for these purposes, the report shall include reference to

the receiving party. Such a report shall be prepared for each year during which a State Party retained, acquired or

transferred cluster munitions or explosive submunitions and shall be submitted to the Secretary-General of the United

Nations no later than 30 April of the following year.

Article 4

Clearance and destruction of cluster munition remnants and risk reduction education
1. Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition

remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows:

(a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into

force of this Convention for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as

possible but not later than ten years from that date;

(b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster

munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such clearance and destruction must be
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completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such

cluster munitions became cluster munition remnants; and

(c) Upon fulfilling either of its obligations set out in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, that State Party shall

make a declaration of compliance to the next Meeting of States Parties.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article, each State Party shall take the following measures as soon

as possible, taking into consideration the provisions of Article 6 of this Convention regarding international

cooperation and assistance:

(a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster

munition contaminated areas under its jurisdiction or control;

(b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps

to mobilise resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon

existing structures, experiences and methodologies;

(c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are

perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of

civilians. Warning signs based on methods of marking readily recognisable by the affected community should be

utilised in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should,

as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify

which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which

side is considered to be safe;

(d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and

(e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition

contaminated areas of the risks posed by such remnants.

3. In conducting the activities referred to in paragraph 2 of this Article, each State Party shall take into account

international standards, including the International Mine Action Standards (IMAS).

4. This paragraph shall apply in cases in which cluster munitions have been used or abandoned by one State Party prior to

entry into force of this Convention for that State Party and have become cluster munition remnants that are located in

areas under the jurisdiction or control of another State Party at the time of entry into force of this Convention for the

latter.

(a) In such cases, upon entry into force of this Convention for both States Parties, the former State Party is strongly

encouraged to provide, inter alia, technical, financial, material or human resources assistance to the latter State

Party, either bilaterally or through a mutually agreed third party, including through the United Nations system or

other relevant organisations, to facilitate the marking, clearance and destruction of such cluster munition

remnants.

(b) Such assistance shall include, where available, information on types and quantities of the cluster munitions used,

precise locations of cluster munition strikes and areas in which cluster munition remnants are known to be

located.

5. If a State Party believes that it will be unable to clear and destroy or ensure the clearance and destruction of all cluster

munition remnants referred to in paragraph 1 of this Article within ten years of the entry into force of this Convention

for that State Party, it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of

the deadline for completing the clearance and destruction of such cluster munition remnants by a period of up to five

years. The requested extension shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete

its obligations under paragraph 1 of this Article.

6. A request for an extension shall be submitted to a Meeting of States Parties or a Review Conference prior to the expiry

of the time period referred to in paragraph 1 of this Article for that State Party. Each request shall be submitted a

minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or Review Conference at which it is to be considered.

Each request shall set out:

(a) The duration of the proposed extension;

(b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including the financial and technical means

available to and required by the State Party for the clearance and destruction of all cluster munition remnants

during the proposed extension;

(c) The preparation of future work and the status of work already conducted under national clearance and demining

programmes during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article and any subsequent

extensions;
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(d) The total area containing cluster munition remnants at the time of entry into force of this Convention for that

State Party and any additional areas containing cluster munition remnants discovered after such entry into force;

(e) The total area containing cluster munition remnants cleared since entry into force of this Convention;

(f) The total area containing cluster munition remnants remaining to be cleared during the proposed extension;

(g) The circumstances that have impeded the ability of the State Party to destroy all cluster munition remnants

located in areas under its jurisdiction or control during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this

Article, and those that may impede this ability during the proposed extension;

(h) The humanitarian, social, economic and environmental implications of the proposed extension; and

(i) Any other information relevant to the request for the proposed extension.

7. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in

paragraph 6 of this Article, including, inter alia, the quantities of cluster munition remnants reported, assess the

request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an

extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose

benchmarks for the extension, as appropriate.

8. Such an extension may be renewed by a period of up to five years upon the submission of a new request, in accordance

with paragraphs 5, 6 and 7 of this Article. In requesting a further extension a State Party shall submit relevant additional

information on what has been undertaken during the previous extension granted pursuant to this Article.

Article 5

Victim assistance
1. Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its jurisdiction or control shall, in accordance

with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive

assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and

economic inclusion. Each State Party shall make every effort to collect reliable relevant data with respect to cluster

munition victims.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article each State Party shall:

(a) Assess the needs of cluster munition victims;

(b) Develop, implement and enforce any necessary national laws and policies;

(c) Develop a national plan and budget, including timeframes to carry out these activities, with a view to

incorporating them within the existing national disability, development and human rights frameworks and

mechanisms, while respecting the specific role and contribution of relevant actors;

(d) Take steps to mobilise national and international resources;

(e) Not discriminate against or among cluster munition victims, or between cluster munition victims and those who

have suffered injuries or disabilities from other causes; differences in treatment should be based only on medical,

rehabilitative, psychological or socio-economic needs;

(f) Closely consult with and actively involve cluster munition victims and their representative organisations;

(g) Designate a focal point within the government for coordination of matters relating to the implementation of this

Article; and

(h) Strive to incorporate relevant guidelines and good practices including in the areas of medical care, rehabilitation

and psychological support, as well as social and economic inclusion.

Article 6

International cooperation and assistance
1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance.

2. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected

by cluster munitions, aimed at the implementation of the obligations of this Convention. Such assistance may be

provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organisations or

institutions, non-governmental organisations or institutions, or on a bilateral basis.

3. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of

equipment and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The

States Parties shall not impose undue restrictions on the provision and receipt of clearance and other such equipment

and related technological information for humanitarian purposes.
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4. In addition to any obligations it may have pursuant to paragraph 4 of Article 4 of this Convention, each State Party in a

position to do so shall provide assistance for clearance and destruction of cluster munition remnants and information

concerning various means and technologies related to clearance of cluster munitions, as well as lists of experts, expert

agencies or national points of contact on clearance and destruction of cluster munition remnants and related

activities.

5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled cluster munitions, and

shall also provide assistance to identify, assess and prioritise needs and practical measures in terms of marking, risk

reduction education, protection of civilians and clearance and destruction as provided in Article 4 of this Convention.

6. Where, after entry into force of this Convention, cluster munitions have become cluster munition remnants located in

areas under the jurisdiction or control of a State Party, each State Party in a position to do so shall urgently provide

emergency assistance to the affected State Party.

7. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the implementation of the obligations referred to in

Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care,

rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition

victims. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or

national organisations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red

Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organisations or on a bilateral basis.

8. Each State Party in a position to do so shall provide assistance to contribute to the economic and social recovery

needed as a result of cluster munition use in affected States Parties.

9. Each State Party in a position to do so may contribute to relevant trust funds in order to facilitate the provision of

assistance under this Article.

10. Each State Party that seeks and receives assistance shall take all appropriate measures in order to facilitate the timely

and effective implementation of this Convention, including facilitation of the entry and exit of personnel, materiel and

equipment, in a manner consistent with national laws and regulations, taking into consideration international best

practices.

11. Each State Party may, with the purpose of developing a national action plan, request the United Nations system,

regional organisations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental institutions

to assist its authorities to determine, inter alia:

(a) The nature and extent of cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;

(b) The financial, technological and human resources required for the implementation of the plan;

(c) The time estimated as necessary to clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its

jurisdiction or control;

(d) Risk reduction education programmes and awareness activities to reduce the incidence of injuries or deaths

caused by cluster munition remnants;

(e) Assistance to cluster munition victims; and

(f) The coordination relationship between the government of the State Party concerned and the relevant

governmental, intergovernmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the plan.

12. States Parties giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to

ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programmes.

Article 7

Transparency measures
1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not

later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party, on:

(a) The national implementation measures referred to in Article 9 of this Convention;

(b) The total of all cluster munitions, including explosive submunitions, referred to in paragraph 1 of Article 3 of this

Convention, to include a breakdown of their type, quantity and, if possible, lot numbers of each type;

(c) The technical characteristics of each type of cluster munition produced by that State Party prior to entry into force

of this Convention for it, to the extent known, and those currently owned or possessed by it, giving, where

reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of cluster

munitions; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic

content, colour photographs and other information that may facilitate the clearance of cluster munition

remnants;
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(d) The status and progress of programmes for the conversion or decommissioning of production facilities for cluster

munitions;

(e) The status and progress of programmes for the destruction, in accordance with Article 3 of this Convention, of

cluster munitions, including explosive submunitions, with details of the methods that will be used in destruction,

the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;

(f) The types and quantities of cluster munitions, including explosive submunitions, destroyed in accordance with

Article 3 of this Convention, including details of the methods of destruction used, the location of the destruction

sites and the applicable safety and environmental standards observed;

(g) Stockpiles of cluster munitions, including explosive submunitions, discovered after reported completion of the

programme referred to in sub-paragraph (e) of this paragraph, and plans for their destruction in accordance with

Article 3 of this Convention;

(h) To the extent possible, the size and location of all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or

control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of cluster munition

remnant in each such area and when they were used;

(i) The status and progress of programmes for the clearance and destruction of all types and quantities of cluster

munition remnants cleared and destroyed in accordance with Article 4 of this Convention, to include the size and

location of the cluster munition contaminated area cleared and a breakdown of the quantity of each type of

cluster munition remnant cleared and destroyed;

(j) The measures taken to provide risk reduction education and, in particular, an immediate and effective warning to

civilians living in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;

(k) The status and progress of implementation of its obligations under Article 5 of this Convention to adequately

provide age- and gender sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as

well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims and to collect reliable relevant data

with respect to cluster munition victims;

(l) The name and contact details of the institutions mandated to provide information and to carry out the measures

described in this paragraph;

(m) The amount of national resources, including financial, material or in kind, allocated to the implementation of

Articles 3, 4 and 5 of this Convention; and

(n) The amounts, types and destinations of international cooperation and assistance provided under Article 6 of this

Convention.

2. The information provided in accordance with paragraph 1 of this Article shall be updated by the States Parties

annually, covering the previous calendar year, and reported to the Secretary-General of the United Nations not later

than 30 April of each year.

3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance
1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of

this Convention and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their

obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to a matter of compliance with the

provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United

Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all

appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to

avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the

United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information that would assist in clarifying the matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within

that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter

through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The Secretary-General of

the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the

Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party

which shall have the right to respond.
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4. Pending the convening of any Meeting of States Parties, any of the States Parties concerned may request the

Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5. Where a matter has been submitted to it pursuant to paragraph 3 of this Article, the Meeting of States Parties shall first

determine whether to consider that matter further, taking into account all information submitted by the States Parties

concerned. If it does so determine, the Meeting of States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and

means further to clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures

in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to

circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of States Parties may recommend

appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6 of this Convention.

6. In addition to the procedures provided for in paragraphs 2 to 5 of this Article, the Meeting of States Parties may decide

to adopt such other general procedures or specific mechanisms for clarification of compliance, including facts, and

resolution of instances of non-compliance with the provisions of this Convention as it deems appropriate.

Article 9

National implementation measures
Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures to implement this Convention,

including the imposition of penal sanctions to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this

Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes
1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this

Convention, the States Parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the

dispute by negotiation or by other peaceful means of their choice, including recourse to the Meeting of States Parties

and referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court.

2. The Meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems

appropriate, including offering its good offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement

procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

Article 11

Meetings of States Parties
1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any

matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

(a) The operation and status of this Convention;

(b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;

(c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6 of this Convention;

(d) The development of technologies to clear cluster munition remnants;

(e) Submissions of States Parties under Articles 8 and 10 of this Convention; and

(f) Submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

2. The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of

entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the

United Nations annually until the first Review Conference.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or

institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red

Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend these

meetings as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 12

Review Conferences
1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into

force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United

Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in

no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.
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2. The purpose of the Review Conference shall be:

(a) To review the operation and status of this Convention;

(b) To consider the need for and the interval between further Meetings of States Parties referred to in paragraph 2 of

Article 11 of this Convention; and

(c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or

institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red

Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Review

Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 13

Amendments
1. At any time after its entry into force any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an

amendment shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States

Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the

proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after

its circulation that they support further consideration of the proposal, the Secretary-General of the United Nations

shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

2. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or

institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red

Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each

Amendment Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of States Parties or a Review Conference

unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.

4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and

voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to all States.

5. An amendment to this Convention shall enter into force for States Parties that have accepted the amendment on the

date of deposit of acceptances by a majority of the States which were Parties at the date of adoption of the

amendment. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of

acceptance.

Article 14

Costs and administrative tasks
1. The costs of the Meetings of States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne

by the States Parties and States not party to this Convention participating therein, in accordance with the United

Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 of this Convention shall be

borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

3. The performance by the Secretary-General of the United Nations of administrative tasks assigned to him or her under

this Convention is subject to an appropriate United Nations mandate.

Article 15

Signature
This Convention, done at Dublin on 30 May 2008, shall be open for signature at Oslo by all States on 3 December 2008

and thereafter at United Nations Headquarters in New York until its entry into force.

Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession
1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories.

2. It shall be open for accession by any State that has not signed the Convention.

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
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Article 17

Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the thirtieth

instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit

of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on

the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification,

acceptance, approval or accession.

Article 18

Provisional application
Any State may, at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally

Article 1 of this Convention pending its entry into force for that State.

Article 19

Reservations
The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20

Duration and withdrawal
1. This Convention shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall

give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council.

Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating withdrawal.

3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If,

however, on the expiry of that six month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the

withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

Article 21

Relations with States not party to this Convention
1. Each State Party shall encourage States not party to this Convention to ratify, accept, approve or accede to this

Convention, with the goal of attracting the adherence of all States to this Convention.

2. Each State Party shall notify the governments of all States not party to this Convention, referred to in paragraph 3 of

this Article, of its obligations under this Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best

efforts to discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.

3. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention and in accordance with international law, States Parties,

their military personnel or nationals, may engage in military cooperation and operations with States not party to this

Convention that might engage in activities prohibited to a State Party.

4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall authorise a State Party:

(a) To develop, produce or otherwise acquire cluster munitions;

(b) To itself stockpile or transfer cluster munitions;

(c) To itself use cluster munitions; or

(d) To expressly request the use of cluster munitions in cases where the choice of munitions used is within its

exclusive control.

Article 22

Depositary
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 23

Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be equally authentic.
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A Kazettás Lõszerekrõl szóló Egyezmény

Az Egyezmény Részes Államai,

Mélységesen aggódva, hogy továbbra is a polgári lakosság és az egyes polgári személyek viselik a fegyveres

konfliktusok terhét,

Elhatározva, hogy mindörökre véget vetnek a kazettás lõszerek használatakor, az eredeti szándék ellenére fel nem

robbant vagy hátrahagyott lõszerek által okozott szenvedésnek és sérüléseknek,

Aggodalommal figyelve, hogy a kazettás lõszer-maradványok polgári lakosok, köztük nõk és gyermekek halálát vagy

megcsonkítását okozzák, akadályozzák a gazdasági és a társadalmi fejlõdést, ideértve a megélhetés elvesztését is,

gátolják a konfliktusok utáni rehabilitációt és újjáépítést, késleltetik vagy megakadályozzák a menekültek vagy az

országon belül otthonaikból elûzött személyek visszatelepülését, kedvezõtlen hatással lehetnek a nemzeti és a

nemzetközi békeépítésre és a humanitárius segítségnyújtásra, valamint olyan egyéb súlyos következményeket

vonnak maguk után, amelyek az ilyen lõszerek használata után még évekig fennállhatnak,

Mélységes aggodalommal azon veszélyek miatt, amelyeket a hadmûveleti célra nagy mennyiségben felhalmozott

nemzeti kazettás lõszer készletek jelentenek, és elhatározva azok mielõbbi megsemmisítését,

Szükségesnek tartva azt, hogy hatékonyan és koordináltan járuljanak hozzá annak a kihívásnak a megoldásához,

amelyet a világon található kazettás lõszer-maradványok összegyûjtése és megsemmisítése jelent,

Elhatározva továbbá, hogy teljes mértékben biztosítják a kazettás lõszerek minden áldozatának jogait, és elismerve

az emberi méltósághoz való elidegeníthetetlen jogukat,

Eltökélve arra, hogy minden tõlük telhetõt megtegyenek a kazettás lõszerek áldozatainak adott segítségnyújtás terén,

beleértve az egészségügyi kezelést, a rehabilitációt és a pszichológiai támogatást, valamint társadalmi és gazdasági

beilleszkedésük elõsegítését,

Felismerve annak szükségességét, hogy a kazettás lõszerek áldozatai életkoruknak és nemüknek megfelelõ segítségre

szorulnak, valamint, hogy foglalkozni kell a veszélyeztetett csoportok különleges igényeivel,

Figyelembe véve az Egyezményt a fogyatékossággal élõ személyek jogairól, amely – egyebek között – megköveteli,

hogy az említett Egyezmény részes államai vállalják annak biztosítását és elõsegítését, hogy minden fogyatékkal élõ

személy emberi jogai és alapvetõ szabadságjogai teljes mértékben érvényesüljenek bármiféle, a fogyatékosság

alapján történõ hátrányos megkülönböztetés nélkül,

Tudatában annak, hogy a különbözõ típusú fegyverek áldozatául esett személyek jogainak és szükségleteinek

kielégítésére különbözõ fórumokon elhatározott erõfeszítéseket megfelelõ módon össze kell hangolni, valamint

elszánva a különbözõ típusú fegyverek áldozatai közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülésére,

Újra megerõsítve, hogy az ezen Egyezmény és egyéb nemzetközi megállapodások által nem szabályozott esetekben a

polgári lakosság és a harcoló felek továbbra is a nemzetközi jog alapelveinek védelme és hatálya alatt állnak, amely

elvek a szokásjogból, az emberiesség alapelveibõl származnak, vagy a társadalmi igazságérzet diktálja azokat,

Eltökélve továbbá, hogy a nem állami fegyveres csoportok számára sem engedélyezett semmilyen körülmények

között olyan tevékenység, amely a jelen Egyezmény alapján a Részes államok számára tilalom alá esik,

Üdvözölve azt a széleskörû nemzetközi támogatást, amely a gyalogsági aknák tilalmáról szóló nemzetközi normát

övezi, és amely az 1997-es, a Gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának

betiltásáról, illetõleg megsemmisítésérõl szóló Egyezményben ölt testet,

Üdvözölve továbbá a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthetõ egyes

hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetõleg korlátozásáról szóló egyezményhez csatolt, a

háborúból visszamaradt robbanószerkezetekrõl szóló jegyzõkönyv elfogadását, valamint annak 2006. november

12-én történt hatálybalépését, fokozni kívánva továbbá a konfliktus utáni környezetben élõ civil lakosságnak a

kazettás lõszer-maradványoktól való védelmét,

Tudatában az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a nõkrõl, a békérõl és a biztonságról hozott

1325-ös számú határozatának, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a gyermekekrõl és a

fegyveres konfliktusokról szóló 1612-es számú határozatának,

Üdvözölve továbbá azokat az utóbbi években tett nemzeti, regionális és globális lépéseket, amelyek a kazettás

lõszerek betiltására, korlátozására vagy használatának felfüggesztésére, felhalmozásának, gyártásának és

továbbadásának tiltására irányulnak,

Kiemelve a társadalmi igazságérzet szerepét az emberiesség elveinek érvényesítésében, amint azt a kazettás lõszerek

által a polgári lakosságnak okozott szenvedések megszüntetésére felszólító nemzetközi kiáltvány tanúsítja, és
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elismerve az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Kazettás Lõszer Koalíció,

valamint számos más, a világon tevékenykedõ nem kormányzati szervezet ez irányban kifejtett erõfeszítéseit,

Megerõsítve a kazettás lõszerekkel foglalkozó oslói konferencia nyilatkozatát, amely szerint, egyebek között, az

Államok felismerték a kazettás lõszerek használatának súlyos következményeit, és elkötelezték magukat, hogy 2008-ra

egy olyan jogilag kötelezõ érvényû dokumentumot alkotnak meg, amely betiltja a polgári lakosságnak

elfogadhatatlan mérvû sérüléseket okozó kazettás lõszerek használatát, gyártását, átadását és felhalmozását, és olyan

együttmûködési és segítségnyújtási keretet hoz létre, amely az áldozatok számára megfelelõ gondoskodást és

rehabilitációt biztosít, valamint biztosítja a robbanótöltetekkel szennyezett területek mentesítését, a

kockázatcsökkentéssel kapcsolatos képzést és a felhalmozott készletek megsemmisítését,

Hangsúlyozva a kívánatos voltát annak, hogy minden Állam tartsa magát az Egyezményhez, és elhatározva, hogy

komoly erõfeszítéseket tesznek az Egyezmény egyetemessé tételének és teljes végrehajtásának elõsegítésére,

Kiindulva a nemzetközi humanitárius jog alapelveibõl és szabályaiból, különös tekintettel arra az elvre, hogy a

fegyveres konfliktusban részt vevõ feleknek a hadviselés módszereinek vagy eszközeinek megválasztásához való joga

nem korlátlan, valamint abból az elvbõl, hogy a konfliktusban részt vevõ felek mindenkor kötelesek különbséget tenni

a polgári lakosság és a harcoló egységek, valamint a polgári létesítmények és a katonai célpontok között, s ennek

megfelelõen katonai mûveleteket csak katonai célpontok ellen folytathatnak, a katonai mûveletek során pedig

mindenkor különös figyelmet kell fordítani a polgári lakosság, az egyes polgárok és a polgári létesítmények

megkímélésére, illetve arra, hogy a katonai mûveletek során a polgári lakosságot és az egyes polgárokat a keletkezõ

veszélyektõl megkíméljék,

A következõkben ÁLLAPODTAK MEG:

1. Cikk

Általános kötelezettségek és hatály
1. Minden Részes Állam kötelezi magát arra, hogy soha, semmilyen körülmények között

a) nem használ kazettás lõszert;

b) nem fejleszt ki, nem állít elõ, nem szerez be más módon, nem raktároz, nem tart meg, és nem ad át senkinek, sem

közvetlenül sem közvetve, kazettás lõszert;

c) nem segít, nem bátorít, illetve nem ösztönöz senkit arra, hogy bármilyen, ezen Egyezmény által a Részes Államok

számára tiltott tevékenységet folytasson.

2. Ezen Cikk 1. bekezdése, mutatis mutandis, vonatkozik olyan kisméretû ejtõlõszerekre, amelyeket kifejezetten arra

terveztek, hogy azokat légijármûvekre szerelt szórókonténerekbõl ledobják vagy kioldják.

3. Ez az Egyezmény nem vonatkozik az aknákra.

2. Cikk

Meghatározások
Ezen Egyezmény alkalmazásában:

1. A „Kazettás lõszer áldozatai” utal minden olyan személyre, aki meghalt, fizikai vagy lelki sérülést, gazdasági

veszteséget, társadalmi marginalizálódást vagy jogai érvényesülésének lényeges károsodását szenvedte el kazettás

lõszerek alkalmazása következtében. Ide értendõk maguk a személyek, akik közvetlenül megsérültek a kazettás

lõszerek használata során, valamint az érintettek családja és közösségeik is;

2. A „Kazettás lõszer” olyan hagyományos lõszert jelent, amelyet arra terveztek, hogy 20 kg-nál kisebb tömegû robbanó

altölteteket szórjon szét vagy bocsásson ki, s amely magában foglalja ezen altölteteket. Nem jelenti a következõket:

a) Olyan lõszert vagy altölteteket, amelyeket arra terveztek, hogy fényt, füstöt bocsássanak ki, pirotechnikai eszközt,

vagy lokátor-zavaró szalagokat szórjanak szét; illetve nem jelent olyan lõszert, amelyet kifejezetten légvédelmi

célra terveztek;

b) Olyan lõszert vagy altölteteket, amelyeket elektromos vagy elektronikus hatás elérésére terveztek;

c) Olyan lõszert, amely a megkülönböztetés nélküli területi hatás, valamint a fel nem robbant altöltetek okozta

kockázat elkerülése érdekében rendelkezik az összes alábbi jellemzõvel:

i) Minden lõszer tíznél kevesebb robbanó altöltetet tartalmaz;

ii) Minden robbanó altöltet négy kilogrammnál nehezebb;

iii) Minden robbanó altöltetet úgy terveztek, hogy egyedi céltárgyat azonosítson és semmisítsen meg;

iv) Minden robbanó altöltet elektronikus önmegsemmisítõvel van felszerelve;

v) Minden robbanó altöltet elektronikus önhatástalanító eszközzel van felszerelve;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5791



3. „Robbanó altöltet” olyan hagyományos lõszert jelent, amelyet rendeltetésének megfelelõen kazettás lõszerbõl

szórnak szét, vagy oldanak ki, és úgy tervezték, hogy becsapódás elõtt, becsapódáskor, vagy a becsapódást követõen

felrobbanjon;

4. „Hibás kazettás lõszer” olyan kazettás lõszert jelent, amelyet kilõttek, ledobtak, elindítottak, vagy egyéb módon célba

juttattak, és amelynek szét kellett volna szórnia, vagy ki kellett volna bocsátania robbanó altölteteket, de ez nem

következett be;

5. „Fel nem robbant altöltet” olyan robbanó altöltetet jelent, amelyet kazettás lõszer szórt szét vagy bocsátott ki, vagy

attól egyéb módon vált el, és az eredetileg szándékolt módon nem robbant fel;

6. „Elhagyott kazettás lõszer” olyan kazettás lõszert, vagy robbanó altöltetet jelent, amelyet nem használtak, és amelyet

hátrahagytak vagy eldobtak, és amely felett az azokat hátrahagyó vagy azokat eldobó fél már nem gyakorol

ellenõrzést. Ezeket vagy elõkészítették használatra, vagy nem;

7. „Kazettás lõszer-maradványok” meghibásodott kazettás lõszereket, elhagyott kazettás lõszereket, fel nem robbant

altölteteket és fel nem robbant kisméretû ejtõlõszereket jelentenek;

8. „Átadás” a kazettás lõszernek az adott ország területére, vagy onnan kifelé irányuló fizikai mozgásán túl a kazettás

lõszerek tulajdonjogának átruházását és a felette gyakorolt ellenõrzés átadását is jelenti, de nem jelenti a kazettás

lõszer-maradványokkal szennyezett terület átadását;

9. „Önmegsemmisítõ szerkezet” olyan beépített automatikusan mûködõ szerkezeti egységet jelent, amelyet a lõszer

elsõdleges gyújtószerkezete mellé építettek be és biztosítja ezen lõszer megsemmisítését,

10. „Önhatástalanítás” egy adott lõszer automatikusan történõ üzemképtelenné tételét jelenti, oly módon, hogy egy,

a lõszer mûködéséhez létfontosságú részegység, pl. az áramellátó egység, visszafordíthatatlanul lemerül;

11. „Kazettás lõszer-maradványokkal szennyezett terület” az olyan terület, ahol tudottan, vagy gyaníthatóan kazettás

lõszer-maradványok találhatók;

12. „Akna” olyan harci eszközt jelent, amely telepíthetõ a földfelszín alá, a földfelszínre, vagy más felület közelébe és az a

funkciója, hogy felrobbanjon emberek vagy jármûvek jelenlététõl, közelségétõl, vagy a velük való érintkezéstõl;

13. „Kisméretû Ejtõlõszer” olyan hagyományos, 20 kg-nál kisebb súlyú lõszert jelent, amely nem rendelkezik hajtómûvel,

és amelyet feladatának elvégzéséhez egy szórókonténer terít szét, vagy bocsát ki, és úgy tervezték, hogy becsapódás

elõtt, becsapódáskor, vagy a becsapódást követõen felrobbanjon;

14. „Szórókonténer” olyan tárolóegységet jelent, amelyet arra terveztek, hogy kisméretû ejtõlõszereket szórjon szét vagy

bocsásson ki, és amely a szétszórás vagy kibocsátás idején légijármûhöz van rögzítve;

15. „Fel nem robbant kisméretû ejtõlõszer” olyan ejtõlõszert jelent, amelyet szétszórtak, kibocsátottak, vagy egyéb

módon választottak el a szórókonténertõl, és amely az eredeti szándék ellenére nem robbant fel.

3. Cikk

Tárolás és a készlet megsemmisítése
1. Minden Részes Állam köteles, nemzeti elõírásainak megfelelõen, az összes joghatósága és ellenõrzése alá esõ kazettás

lõszert elkülöníteni a hadmûveleti felhasználásra szánt lõszertõl, és köteles azokat a szándékolt megsemmisítésre

utaló jelzéssel ellátni.

2. Minden Részes Állam vállalja, hogy ezen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott összes kazettás lõszert a lehetõ legkorábbi

idõpontban, de legkésõbb ezen Egyezménynek az adott Részes Állam számára történõ hatálybalépésétõl számított

nyolc éven belül megsemmisíti vagy biztosítja megsemmisítésüket. Minden Részes Állam vállalja annak biztosítását,

hogy a megsemmisítés módszerei megfelelnek a vonatkozó nemzetközi közegészségügyi és környezetvédelmi

normáknak.

3. Ha egy Részes Állam úgy véli, hogy nem lesz képes megsemmisíteni kazettás lõszer készletét, vagy a kazettás lõszerek

megsemmisítésre adott határidõt tartani a jelen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott hatálybalépést követõ nyolc éven

belül, kérést terjeszthet elõ a Részes Államok ülése, vagy a soros Felülvizsgálati Konferencia elé az ezen lõszerek

megsemmisítésének befejezésére vonatkozó határidõ maximum négy évvel történõ meghosszabbítására. Rendkívüli

körülmények esetén egy Részes Állam további négy évig terjedõ hosszabbítást kérhet. A javasolt

határidõ-hosszabbítások nem haladhatják meg az adott Részes Állam ezen Cikk 2. bekezdése szerinti

kötelezettség-teljesítéséhez ténylegesen szükséges évek számát.
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4. A határidõ meghosszabbítására irányuló kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:

a) a javasolt meghosszabbítás idõtartamát;

b) a javasolt meghosszabbítás részletes magyarázatát, beleértve a Részes Állam számára az ezen Cikk

1. bekezdésében hivatkozott összes kazettás lõszer megsemmisítéséhez rendelkezésre álló, vagy kért pénzügyi és

mûszaki eszközöket, valamint – ahol alkalmazható – a kérést alátámasztó kivételes körülményeket;

c) az arra vonatkozó tervet, hogy a készleteket hogyan és mikor semmisítik meg;

d) a Részes Államnak az ezen Egyezmény hatálybalépésekor birtokában lévõ kazettás lõszerek és altöltetek

mennyiségét és típusát, valamint a hatálybalépés után a Részes Állam területén talált további kazettás lõszerek és

altöltetek mennyiségét és típusát;

e) az ezen Cikk 2. bekezdésében hivatkozott idõszak alatt megsemmisített kazettás lõszerek és robbanó altöltetek

mennyiségét és típusát; és

f) a javasolt meghosszabbítási idõ alatt megsemmisítésre fennmaradó kazettás lõszerek és robbanó altöltetek

mennyiségét és típusát, valamint a várható éves megsemmisítési keretet.

5. A Részes Államok ülése, illetve a Felülvizsgálati Konferencia – ezen Cikk negyedik bekezdésében foglalt tényezõket

figyelembe véve – mérlegeli a kérelmet, és a jelen lévõ és szavazó Részes Államok szavazati többségével eldönti, helyt

ad-e a hosszabbítás iránti kérelemnek. A Részes Államok dönthetnek úgy, hogy a kértnél rövidebb idejû hosszabbítást

engedélyeznek, és referenciaértékeket javasolhatnak a hosszabbításhoz, ahol ez jelentõséggel bír. A hosszabbítás

iránti kérelmet minimum kilenc hónappal az azt tárgyaló Részes Államok ülése, vagy a Felülvizsgálati Konferencia elõtt

kell benyújtani.

6. Az ezen Egyezmény 1. Cikkének rendelkezései ellenére korlátozott számú kazettás lõszer és robbanó altöltetek

megtartása és beszerzése megengedett azzal a céllal, hogy a kazettás lõszerek és robbanó altöltetek felderítését

gyakorolják, a mentesítõ, vagy megsemmisítõ technikákat fejlesszék, oktatási célokra vagy a kazettás lõszerek elleni

intézkedési eljárások kidolgozásához használják. A megtartott vagy beszerzett robbanó altöltetek mennyisége nem

haladhatja meg azt a minimális mennyiséget, amely mindenképpen szükséges ezen feladatokhoz.

7. Az ezen Egyezmény 1. Cikkének rendelkezései ellenére nem tilos kazettás lõszerek másik Részes Államnak történõ

átadása megsemmisítésre, valamint az ezen Cikk 6. bekezdésében felsorolt célokra.

8. Az ezen Cikk 6. és 7. bekezdésében leírt célokra kazettás lõszereket vagy robbanó altölteteket megtartó, beszerzõ vagy

azt átadó Részes Államok kötelesek az ezen kazettás lõszerek és robbanó altöltetek tervezett és tényleges

felhasználásáról, valamint azok típusáról, mennyiségérõl és sorozatszámáról részletes jelentést benyújtani. Ha kazettás

lõszereket és robbanó altölteteket az említett célokból egy másik Részes Államnak átadnak, a jelentésnek a fogadó

félre vonatkozó utalást is tartalmaznia kell. Minden olyan évben, amelynek folyamán valamely Részes Állam

megtartott, beszerzett, vagy átadott kazettás lõszereket vagy robbanó altölteteket, jelentést kell készíteni. A jelentést

az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának kell benyújtani legkésõbb a tárgyévet követõ év április 30-ig.

4. Cikk

Kazettás lõszer-mentesítés és -megsemmisítés, továbbá a kockázatcsökkentõ felkészítés
1. Minden Részes Állam vállalja, hogy a fennhatósága, vagy az ellenõrzése alatt álló kazettás lõszer-maradványokkal

szennyezett területeket mentesíti, a robbanószer-maradványokat megsemmisíti, vagy biztosítja a mentesítést és a

megsemmisítést az alábbiak szerint:

a) Amennyiben valamely Részes Állam fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen kazettás

lõszer-maradványok találhatók az ezen Egyezmény adott Részes Állam számára történt hatálybalépésének

idõpontjában, a mentesítést és a megsemmisítést a lehetõ legrövidebb idõn belül – de az említett idõponttól

számítva legkésõbb tíz év múlva – el kell végezni.

b) Ahol – az ezen Egyezménynek az adott Részes Állam számára történõ hatálybalépése után – a kazettás lõszerekbõl

az állam fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen kazettás lõszer-maradványok keletkeznek, az említett

mentesítést és megsemmisítést a lehetõ leghamarabb el kell végezni, de legkésõbb tíz évvel azon aktív

ellenségeskedések lezárulta után, amelyek során a kazettás lõszerekbõl kazettás lõszer-maradványok keletkeztek;

valamint

c) Akár ezen bekezdésnek az a), akár a b) albekezdésében foglalt kötelezettségeit teljesíti, az adott Részes Állam

teljesítési nyilatkozatot tesz a Részes Államok következõ ülésén.
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2. Az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése során minden Részes Állam, jelen Egyezménynek

a nemzetközi együttmûködésre és segítségnyújtásra vonatkozó 6. Cikke rendelkezéseinek figyelembevételével

köteles a lehetõ leghamarabb megtenni a következõ intézkedéseket:

a) felmérni, megállapítani és nyilvántartásba venni a kazettás lõszer-maradványok miatt keletkezett kockázatokat,

minden erõfeszítést megtenni az összes, a fennhatósága, vagy ellenõrzése alatt álló területen lévõ, kazettás

lõszer-maradványok által szennyezett terület felderítésére;

b) felmérni és a megjelölés, a polgári lakosok védelme, a mentesítés és a megsemmisítés alapján rangsorolni a

szükségleteket, és lépéseket tenni a források mozgósítása érdekében, valamint nemzeti intézkedési tervet

kidolgozni ezen célok kivitelezésére, építve, ha ilyenek rendelkezésre állnak, a meglévõ struktúrákra,

tapasztalatokra és módszerekre;

c) minden lehetséges lépést megtenni annak érdekében, hogy minden, a fennhatósága vagy az ellenõrzése alatt

álló területen lévõ kazettás lõszer-maradványokkal szennyezett terület határa legyen megjelölve, megfigyelve és

kerítéssel vagy egyéb módon védve a polgári lakosok hatékony távoltartása érdekében. A feltételezhetõen

veszélyes területek megjelölésére használt jelzéseknek az érintett közösség számára könnyen felismerhetõ

jelölési módszereken kell alapulniuk. Amennyire lehetséges, e jelzéseknek, továbbá az egyéb, a veszélyes terület

határát jelölõ jelzéseknek jól láthatónak, olvashatónak, tartósnak, a környezeti hatásokkal szemben ellenállónak

kell lennie, hogy egyértelmûen beazonosítható legyen, hogy a jelzett határvonal melyik oldala a kazettás

lõszer-maradványok által szennyezett terület, és melyik a biztonságos oldal;

d) mentesíteni és megsemmisíteni az összes, a fennhatósága vagy az ellenõrzése alatt álló területen található

kazettás lõszer-maradványt;

e) a kockázat csökkentése érdekében oktatást szervezni az ilyen maradványokból eredõ kockázatokról annak

érdekében, hogy a kazettás lõszer-maradványokkal szennyezett területen, vagy azok közelében lakók ezeknek a

veszélyeknek tudatában legyenek.

3. Az ezen Cikk 2. bekezdésében hivatkozott tevékenységek elvégzésekor minden Részes Állam köteles figyelembe

venni a nemzetközi normákat, beleértve az International Mine Action Standards-t (IMAS).

4. Ez a bekezdés olyan esetekben alkalmazandó, amikor a kazettás lõszert valamely Részes Állam az Egyezmény

hatálybalépése elõtt használta vagy hagyta hátra, ami így olyan kazettás lõszer-maradvánnyá vált, amely egy másik

Részes Állam fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen volt található abban az idõpontban, amikor ezen

Egyezmény az utóbb említett másik állam számára hatályba lépett.

a) Ilyen esetekben, amikor ezen Egyezmény mindkét Részes Állam számára hatályba lép, az elsõként említett Részes

Államot erõteljesen felszólítják, hogy nyújtson, egyebek között, mûszaki, pénzügyi, anyagi és emberi erõforrás

támogatást a másik Részes Államnak. Továbbá, tegye ezt vagy a kétoldalú kapcsolatok keretében, vagy egy

kölcsönösen elfogadott harmadik félen keresztül, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerét,

vagy más releváns szervezeteket annak érdekében, hogy az ilyen kazettás lõszer-maradványok megjelölését,

mentesítését, vagy megsemmisítését segítsék.

b) Az ilyen segítségnek legyen része, ahol lehetséges, a felhasznált kazettás lõszer típusára és mennyiségére,

a kazettás lõszer bevetésének pontos helyére, valamint az olyan területekre vonatkozó információ, ahol kazettás

lõszer-maradványok találhatók.

5. Ha egy Részes Állam úgy véli, hogy nem lesz képes az ezen Cikk 1. bekezdésében hivatkozott összes kazettás

lõszer-maradványt mentesíteni és megsemmisíteni, vagy ezt biztosítani az Egyezménynek számára történt

hatálybalépése utáni tíz éven belül, kérést terjeszthet elõ a Részes Államok ülése vagy a Felülvizsgálati Konferencia elé

a kazettás lõszerek mentesítésére és megsemmisítésére vonatkozó határidõ legfeljebb öt évvel történõ

meghosszabbítására. A javasolt hosszabbítás ideje nem lehet több, mint azon évek száma, amelyek szigorúan

szükségesek az adott Részes Államnak az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti kötelezettsége teljesítéséhez.

6. A határidõ meghosszabbítása iránti kérelmet a Részes Államok üléséhez vagy a Felülvizsgálati Konferenciához az elõtt

kell benyújtani, mielõtt az ezen Cikk 1. bekezdésében említett idõszak az adott Részes Államra vonatkozóan lejárna.

Minden kérelmet minimum 9 hónappal az elõtt kell benyújtani, hogy az esedékes Részes Államok ülése vagy a

Felülvizsgálati Konferencia azt tárgyalná. Minden kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a javasolt hosszabbítás idõtartamát;

b) a javasolt hosszabbítás okaira vonatkozó részletes magyarázatot, beleértve a javasolt hosszabbítás idõszakába

az összes kazettás lõszer-maradvány mentesítéséhez és megsemmisítéséhez igényelt pénzügyi és mûszaki

eszközt;
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c) a jövõbeni munka elõkészítését, és az ezen Cikk 1. bekezdésében említett kezdeti tízéves idõszak alatt elvégzett

nemzeti aknamentesítõ programok helyzetét, valamint bármely késõbbi hosszabbításokat;

d) a kazettás lõszer-maradványokat tartalmazó teljes területet, amikor ezen Egyezmény az adott Részes Államok

számára hatályba lépett, illetve minden olyan területet, ahol a kazettás lõszer-maradványokat a hatálybalépés

után fedezték fel;

e) az ezen Egyezmény hatálybalépését követõen kazettás lõszer-maradványoktól megtisztított összes területet;

f) a javasolt hosszabbítás során a kazettás lõszer-maradványoktól megtisztításra váró összes terület nagyságát;

g) azon körülményeket, amelyek akadályozták a Részes Államot abban, hogy megsemmisítse az ezen Cikk

1. bekezdésében említett tíz éves kezdeti idõszak során a fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen

az összes kazettás lõszer-maradványt, valamint azokat, amelyek a javasolt hosszabbítás során akadályozni fogják

az erre irányuló tevékenységét;

h) a javasolt hosszabbítás humanitárius, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait; valamint

i) minden egyéb, a javasolt hosszabbítással kapcsolatos lényeges információt.

7. Figyelemmel az ezen Cikk 6. bekezdésében hivatkozott tényezõkre – beleértve, többek között, a kazettás

lõszer-maradványok mennyiségérõl szóló jelentés bekérését is – a Részes Államok ülése vagy a Felülvizsgálati

Konferencia köteles mérlegelni a kérelmet, és a jelen lévõ és szavazó Részes Államok szavazati többségével eldönteni,

helyt ad-e a hosszabbítás iránti kérelemnek. A Részes Államok dönthetnek úgy, hogy a kértnél rövidebb idejû

hosszabbítást engedélyeznek, és referenciaértékeket javasolhatnak a hosszabbításhoz, ha arra szükség van.

8. Az ilyen hosszabbítási igényt, ezen Cikk 5., 6. és 7. bekezdéseinek megfelelõ, új kérvény benyújtásával maximum újabb

öt évre lehet megújítani. További hosszabbítás kérése esetén a Részes Állam köteles további megfelelõ információt

szolgáltatni arról, hogy az ezen Cikk alapján nyújtott elõzõ hosszabbítás során milyen haladást ért el.

5. Cikk

Áldozatok segítése
1. Minden Részes Állam a fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen köteles a kazettás lõszerek áldozatainak

– az alkalmazandó nemzetközi humanitárius és emberi jogi szabályoknak megfelelõen – az egyén életkorának és

nemének megfelelõ segítséget nyújtani, beleértve az egészségügyi ellátást, a rehabilitációt és a pszichológiai

támogatást, továbbá gondoskodni a társadalmi és gazdasági visszailleszkedésükrõl. A Részes Államok kötelesek

minden erõfeszítést megtenni annak érdekében, hogy megbízható adatokat gyûjtsenek a kazettás lõszerek

áldozatairól.

2. Az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti kötelezettségei ellátásában minden Részes Állam köteles:

a) A kazettás lõszerek áldozatainak szükségleteit elbírálni;

b) Minden szükséges nemzeti jogszabályt és eljárást kidolgozni, megvalósítani és betartatni;

c) Nemzeti tervet és költségvetést kidolgozni, beleértve az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges

idõkereteket azzal, hogy ezeket beilleszti a meglévõ, fogyatékossággal élõ személyekre vonatkozó fejlesztési

és emberi jogi nemzeti keretekbe és mechanizmusokba, miközben az érintettek konkrét szerepét és

hozzájárulását tiszteletben tartja;

d) Lépéseket tenni a nemzeti és nemzetközi erõforrások mozgósítása érdekében;

e) Mindenféle megkülönböztetést mellõzni a kazettás lõszerek áldozataival szemben vagy az áldozatok között,

illetve a kazettás lõszerek áldozatai és az egyéb okokból sérülést vagy rokkantságot elszenvedettek között;

a kezelésben megjelenõ különbségeket csak egészségügyi, rehabilitációs, pszichológiai, vagy

társadalmi-gazdasági okok indokolhatják;

f) Szorosan egyeztetni és együttmûködni a kazettás lõszerek áldozataival és az õket képviselõ szervezetekkel;

g) A Kormányon belül kijelölni egy koordináló szervet az ezen Cikk végrehajtásához kapcsolódó ügyek

összehangolására;

h) Törekedni a megfelelõ irányelvek és bevált eljárások felhasználására, ideértve az egészségügyi ellátást,

a rehabilitációt és a pszichológiai támogatást, valamint a társadalmi és gazdasági visszailleszkedést.

6. Cikk

Nemzetközi együttmûködés és segítségnyújtás
1. Az ezen Egyezmény szerinti kötelezettségei teljesítésében minden Részes Állam jogosult arra, hogy segítséget kérjen

és kapjon.
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2. Minden Részes Állam – amelyik olyan helyzetben van – köteles mûszaki, tárgyi és pénzügyi segítséget nyújtani

a kazettás lõszerek ügyében érintett Részes Államoknak, az ezen Egyezmény hatálya alatti kötelezettségek

végrehajtása érdekében. Ilyen segítség, többek között, nyújtható az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerén

keresztül, nemzetközi, regionális, vagy nemzeti szervezeteken vagy intézményeken, nem-kormányzati szervezeteken

vagy intézményeken keresztül, vagy kétoldalú alapon.

3. Minden Részes Állam vállalja, hogy segíti a felszerelések és az ezen Egyezmény végrehajtására vonatkozó tudományos

és technológiai információk lehetõ legteljesebb, kölcsönös átadását, és egyúttal joga van abban részt venni. A Részes

Államok nem szabhatnak ésszerûtlen mértékû korlátozásokat a mentesítõ és más egyéb humanitárius célokat szolgáló

berendezések és a kapcsolódó technológiai információ átadása és elfogadása elé.

4. Az ezen Egyezmény 4. Cikk 4. bekezdése szerinti esetleges kötelezettségeken túl minden Részes Állam, amelyik

helyzetébõl adódóan ezt megteheti, köteles segítséget nyújtani a kazettás lõszer-maradványok mentesítésében és

megsemmisítésében, valamint köteles a kazettás lõszer-maradványok mentesítésében használatos különbözõ

eszközökkel és technológiákkal kapcsolatos információkat biztosítani, valamint a kazettás lõszer-maradványok

mentesítésében és megsemmisítésében, továbbá a kapcsolódó tevékenységekben jártas szakemberekrõl,

szakhatóságokról vagy nemzeti kapcsolattartókról információt szolgáltatni.

5. Minden olyan Részes Állam, amelyik azt megteheti, köteles segítséget nyújtani a felhalmozott kazettás lõszerek

megsemmisítéséhez, továbbá köteles segítséget nyújtani az ezen Egyezmény 4. Cikke szerint a kazettás lõszerek

megjelöléséhez, a velük kapcsolatos kockázat-elkerülési oktatáshoz, a polgári lakosság védelméhez, valamint a fel

nem robbant kazettás lõszer-maradványok mentesítéséhez és megsemmisítéséhez.

6. Ahol ezen Egyezmény hatálybalépésekor egy Részes Állam fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területen a

kazettás lõszerek kazettás lõszer-maradvánnyá váltak, minden olyan Részes Állam, amelyik megteheti, köteles

azonnali segítséget nyújtani az érintett Részes Államnak.

7. Minden olyan Részes Állam, amelyik megteheti, köteles az ezen Egyezmény 5. Cikkében hivatkozott kötelezettségek

végrehajtása érdekében segítséget nyújtani az életkornak és a nemi hovatartozásnak megfelelõ ellátás biztosítása

érdekében, beleértve az egészségügyi ellátást, a rehabilitációt és a pszichológiai támogatást, továbbá köteles

gondoskodni a kazettás lõszerek áldozatainak társadalmi és gazdasági visszailleszkedésérõl. Ilyen segítség nyújtható,

többek között, az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerén, a nemzetközi, regionális vagy nemzeti szervezeteken

vagy intézményeken keresztül, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságán, a nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold

Társaságokon és Nemzetközi Szövetségükön, nem-kormányzati szervezeteken keresztül vagy kétoldalú kapcsolatok

keretében.

8. Minden olyan Részes Állam, amelyik teheti, köteles segítséget nyújtani és hozzájárulni a kazettás lõszerek használata

által érintett Részes Államokban a szükséges gazdasági és társadalmi újjáépítéshez.

9. Minden Részes Állam, amelyik megteheti, adományokkal hozzájárulhat a megfelelõ speciális letéti alapokhoz annak

érdekében, hogy elõsegítse az ezen Egyezmény szerinti segítségnyújtást.

10. Minden olyan Részes Állam, amelyik segítséget kér és kap, köteles minden olyan intézkedést megtenni, amellyel

elõsegíti ezen Egyezmény idõbeni és hatékony végrehajtását, beleértve, összhangban a nemzeti törvényekkel és

szabályokkal, a személyek, anyagok és eszközök határon történõ be- és kiléptetésének segítését és figyelembe véve

a legfejlettebb nemzetközi gyakorlatot.

11. Nemzeti cselekvési terv elkészítése céljából minden Részes Állam kérheti az Egyesült Nemzetek Szervezetét,

a regionális szervezeteket, más Részes Államokat vagy egyéb illetékes kormányközi vagy nem-kormányzati

intézményeket, hogy segítsék hatóságait, egyebek között, a következõk meghatározásában:

a) A fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területeken található kazettás lõszer-maradványok fajtája és

mennyisége;

b) A terv végrehajtásához szükséges pénzügyi, technológiai és humán erõforrások;

c) A fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló területeken található összes kazettás lõszer-maradvány

mentesítéséhez és megsemmisítéséhez szükséges idõ felbecsülése;

d) A kazettás lõszer-maradványok által okozott sérülések csökkentését, vagy a halálesetek elkerülését célzó kockázat

csökkentõ felvilágosító programok és oktatási tevékenységek;

e) Segítségnyújtás a kazettás lõszerek áldozatainak; és

f) Az érintett Részes Államok kormánya és a terv végrehajtásában részt vevõ megfelelõ kormányzati, kormányközi

vagy nem-kormányzati szervezetek közötti koordinációs kapcsolat kialakítása.

12. Az ezen Cikk rendelkezései szerint segítséget nyújtó és elfogadó Részes Államok kötelesek együttmûködni a

megállapodásokban szereplõ segítségnyújtási programok teljes és azonnali végrehajtásában.
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7. Cikk

Átláthatósági intézkedések
1. Minden Részes Állam a lehetõ legrövidebb idõn belül köteles, de legkésõbb a jelen Egyezménynek az adott Részes

Állam számára történõ hatálybalépésétõl számított 180 napon belül, jelentést tenni az Egyesült Nemzetek Szervezete

fõtitkárának:

a) Az ezen Egyezmény 9. Cikkében említett nemzeti végrehajtási intézkedésekrõl;

b) Az ezen Egyezmény 3. Cikkében hivatkozott összes kazettás lõszer darabszámáról, beleértve az altölteteket is,

típusokra, mennyiségre, s ha lehetséges az egyes típusok sorozatszámára történõ lebontásban;

c) Az adott Részes Állam által az ezen Egyezmény számára történt hatálybalépése elõtt gyártott, valamint a jelenleg

tulajdonában lévõ vagy általa birtokolt kazettás lõszertípusok mûszaki jellemzõirõl, ha azok ismertek, ésszerû

módon megadva az olyan típusú információkat, amelyek a kazettás lõszerek azonosításában és mentesítésében

segíthetnek. Ezen információknak minimálisan tartalmazniuk kell a méreteket, a gyújtószerkezet leírását,

a robbanóanyag-tartalmat, a fémtartalmat, színes fényképeket, és minden egyéb információt, amely segítheti

a kazettás lõszer-maradványok mentesítését.

d) A kazettás lõszert gyártó létesítmények átalakítását vagy leszerelését célzó programok állapotát és haladási

ütemét;

e) A kazettás lõszerek, beleértve a robbanó altöltetek, ezen Egyezmény 3. Cikke alapján történõ megsemmisítésének

állapotát és haladását, a megsemmisítés módjának részleteivel, az összes megsemmisítõ létesítmény

helyszínének megjelölésével, valamint a betartandó biztonsági és környezetvédelmi szabványok leírásával;

f) Az ezen Egyezmény 3. Cikkének megfelelõen megsemmisített kazettás lõszerekrõl, beleértve a robbanó

altölteteket is, típusait és mennyiségét, beleértve az összes megsemmisítõ létesítmény helyét, valamint a kötelezõ

biztonsági és környezetvédelmi szabványok leírását;

g) Az ezen bekezdés e) albekezdésében hivatkozott program bejelentett befejezése után talált kazettás

lõszer-készleteket, ideértve a robbanó altölteteket is, továbbá az ezen Egyezmény 3. Cikkének alkalmazásával

készült megsemmisítési terveket;

h) A lehetséges mértékig a fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló kazettás lõszerrel szennyezett területek

nagyságát és elhelyezkedését, a lehetõ legtöbb részlettel az összes kazettás lõszer-maradvány típusáról és

mennyiségérõl, megfelelõ területi bontásban, továbbá használatuk idejét is megjelölve;

i) Az ezen Egyezmény 4. Cikkének megfelelõen már mentesített és megsemmisített kazettás lõszer-maradványok

további mentesítési és megsemmisítési programjának állapotát és haladását, a kazettás lõszerrel szennyezett

terület mentesítési szükségleteinek mértékét és elhelyezkedését, valamint a mentesített és megsemmisített

kazettás lõszer-maradványok mennyiségét és típus szerinti lebontását;

j) A kockázatcsökkentéssel kapcsolatos képzés biztosítása érdekében tett intézkedéseket, különösen a

fennhatósága vagy ellenõrzése alatt álló kazettás lõszer-maradványokkal szennyezett területeken élõ polgári

lakosság azonnali és hathatós figyelmeztetésére szolgáló intézkedéseket;

k) Az ezen Egyezmény 5. Cikke szerinti, az életkornak és a nemi hovatartozásnak megfelelõ ellátás biztosítására

vonatkozó kötelezettsége végrehajtásának állapotát és elõrehaladását, beleértve az egészségügyi ellátást,

a rehabilitációt és a pszichológiai támogatást, valamint a gondoskodást a kazettás lõszerek áldozatainak

társadalmi és gazdasági visszailleszkedésérõl, továbbá megbízható adatok gyûjtését a kazettás lõszerek

áldozatairól;

l) Az információszolgáltatásra és az ezen bekezdésben leírt intézkedések megtételére jogosult intézmények

megnevezését és elérhetõségeit;

m) Az ezen Egyezmény 3., 4. és 5. Cikkének végrehajtására elkülönített nemzeti erõforrások – beleértve a pénzügyi,

anyagi, vagy természetbeni erõforrásokat is – mennyiségét; és

n) Az ezen Egyezmény 6. Cikke szerint létrejött nemzetközi együttmûködés és a kapott segítség mértékét, típusait

és célterületeit.

2. Az ezen Cikk 1. bekezdése szerint biztosított információt a Részes Államoknak évente kell frissíteniük, az elõzõ naptári

évet lefedve, és a jelentést minden év április 30-ig kell megküldeni az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának.

3. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára köteles az összes ilyen neki címzett jelentést a Részes Államoknak

továbbítani.
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8. Cikk

A kötelezettségteljesítés megkönnyítése és tisztázása
1. A Részes Államok megállapodnak abban, hogy konzultációt folytatnak és együttmûködnek a jelen Egyezmény

rendelkezéseinek végrehajtásában, és az együttmûködés szándékával együtt munkálkodnak azon, hogy

megkönnyítsék a Részes Államok számára a jelen Egyezmény alapján rájuk háruló kötelezettségek teljesítését.

2. Ha egy vagy több Részes Állam a jelen Egyezmény rendelkezéseinek egy másik Részes Állam általi betartásával

kapcsolatos kérdéseket óhajt tisztázni és megoldani, az adott üggyel kapcsolatban az Egyesült Nemzetek

Szervezetének fõtitkárán keresztül kérdéssel fordulhat a szóban forgó Részes Államhoz. Az ilyen kérelemhez csatolni

kell az összes megfelelõ információt. Minden Részes Állam tartózkodik a megalapozatlan kérdések felvetésétõl,

ügyelve, hogy visszaélést ne követhessenek el. Az a Részes Állam, amelyhez a kérdést intézték, az Egyesült Nemzetek

Szervezetének fõtitkárán keresztül 28 napon belül eljuttatja a kérdést benyújtó Részes Államhoz az összes olyan

információt, amely elõmozdíthatja az adott kérdés tisztázását.

3. Amennyiben a kérdést benyújtó Részes Állam nem kap választ az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának

közvetítésével a megadott idõtartamon belül, illetve, ha a kérdésre kapott választ nem tartja kielégítõnek, az ügyet az

Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkárán keresztül a Részes Államok soron következõ ülése elé terjesztheti.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára a beadványt – a szóban forgó kérdéshez csatolt összes megfelelõ

információ kíséretében – továbbítja a Részes Államoknak. Az összes ilyen információt átadják a kéréssel megkeresett

Részes Államnak, amelynek joga van válaszadásra.

4. A Részes Államok soros ülésének összehívásáig az érintett Részes Államok bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek

Szervezetének fõtitkárát, hogy járjon közben a felvetett kérdés tisztázásának megkönnyítése érdekében.

5. Amikor ezen Cikk 3. bekezdése szerint valamilyen ügyet elõterjesztettek, a Részes Államok ülése elõször azt köteles

eldönteni, hogy az érintett Részes Államok által benyújtott összes információ mérlegelése után kíván-e tovább

foglalkozni az adott üggyel. Amennyiben a folytatásról születik döntés, a Részes Államok ülése az érintett Részes

Államoknak módszereket és eszközöket javasolhat az adott ügy tisztázására vagy megoldására, beleértve a

nemzetközi joggal összhangban lévõ megfelelõ eljárások kezdeményezését. Olyan körülmények között, ahol a kérdés

keletkezésének okát a Részes Államon kívül álló körülmények határozzák meg, a Részes Államok ülése megfelelõ

intézkedéseket javasolhat, beleértve az ezen Egyezmény 6. Cikkében hivatkozott együttmûködés alkalmazását.

6. Az ezen Cikk 2–5. bekezdésében meghatározott intézkedéseken túl, a Részes Államok ülése dönthet úgy, hogy

az Egyezmény rendelkezéseinek nem teljesítésébõl fakadó esetek megoldására olyan más általános eljárásokat, vagy

konkrét mechanizmusokat fogad el, amilyeneket a megoldás érdekében célszerûnek lát.

9. Cikk

Nemzeti végrehajtási intézkedések
A Részes Államok meghoznak minden megfelelõ jogi, igazgatási és egyéb intézkedést ezen Egyezmény végrehajtása

érdekében, beleértve a büntetõjogi intézkedések foganatosítását is, hogy megakadályozzanak és elfojtsanak bármely,

ezen Egyezmény által a Részes Államok számára tiltott tevékenységet a joghatóságuk vagy az ellenõrzésük alatt álló

személyek által vagy területen.

10. Cikk

Viták rendezése
1. Amikor az Egyezmény értelmezésében vagy alkalmazásában két vagy több Részes Állam között vita keletkezik,

az érintett Részes Államok kötelesek egymással konzultálni a vita tárgyalásos vagy egyéb, általuk választott békés

eszközzel történõ gyors megoldása érdekében, beleértve a Részes Államok üléséhez folyamodást és az ügynek

a Nemzetközi Bíróság elé történõ utalását a Bíróság Alapszabályának megfelelõen.

2. A Részes Államok ülése bármilyen, általa megfelelõnek tekintett eszközzel hozzájárulhat a vita rendezéséhez,

beleértve közbenjárásának felajánlását, és az érintett Részes Államok felhívását arra, hogy kezdjék meg az általuk

választott rendezési eljárást, illetve a közösen elhatározott eljárás esetében határidõt ajánlhat.

11. Cikk

A Részes Államok találkozói
1. A Részes Államok kötelesek rendszeres találkozókon részt venni, hogy megvizsgáljanak minden olyan ügyet, amely

ezen Egyezmény alkalmazását vagy végrehajtását illeti, és szükség esetén döntéseket hozzanak, ideértve:

a) ezen Egyezmény mûködését és helyzetét;
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b) a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében benyújtott jelentésekbõl fakadó kérdéseket;

c) a 6. Cikkel összhangban folytatott nemzetközi együttmûködést és segítségnyújtást;

d) a kazettás lõszer-maradványok mentesítéséhez szükséges technológiák fejlesztését;

e) a Részes Államoknak ezen Egyezmény 8. és 10. Cikke szerinti beadványait; és

f) a Részes Államok ezen Egyezmény 3. és 4. Cikkének rendelkezései szerinti beadványait.

2. A Részes Államok elsõ találkozóját az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára köteles összehívni az ezen

Egyezmény hatálybalépését követõ egy éven belül. Az ezt követõ üléseket az Egyesült Nemzetek Szervezetének

fõtitkára évente köteles összehívni egészen az elsõ Felülvizsgálati Konferencia idõpontjáig.

3. Ezen Egyezmény nem részes államai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete, egyéb érintett nemzetközi

szervezetek vagy intézmények, regionális szervezetek, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és a

Vörös Félhold Társaságainak Nemzetközi Szövetsége és más fontosabb nem-kormányzati szervezetek szintén

meghívást kaphatnak, hogy az elfogadott ügyrendi szabályokkal összhangban megfigyelõként jelen lehessenek.

12. Cikk

Felülvizsgálati Konferenciák
1. Öt évvel ezen Egyezmény hatálybalépése után az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára köteles Felülvizsgálati

Konferenciát összehívni. További Felülvizsgálati Konferenciát az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára akkor

köteles összehívni, ha azt a Részes Államok egyike vagy több Részes Állam kéri azzal, hogy az egyes Felülvizsgálati

Konferenciák között eltelt idõ semmiképpen sem lehet kevesebb, mint öt év. Ezen Egyezmény összes Részes Államát

meg kell hívni minden Felülvizsgálati Konferenciára.

2. A Felülvizsgálati Konferenciák céljai a következõk:

a) ezen Egyezmény mûködésének és helyzetének áttekintése;

b) annak mérlegelése, szükség van-e, és ha igen, milyen idõközönként, a Részes Államok 11. Cikk 2. bekezdésében

említett további üléseire; és

c) a 3. és a 4. Cikkben foglaltaknak megfelelõen, a Részes Államok beadványaival kapcsolatos döntések

meghozatala.

3. Ezen Egyezmény nem Részes Államai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete egyéb érintett nemzetközi

szervezetek vagy intézmények, regionális szervezetek, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és a

Vörös Félhold Társaságainak Nemzetközi Szövetsége és más fontosabb nem-kormányzati szervezetek szintén

kaphatnak meghívást, hogy az elfogadott ügyrendi szabályokkal összhangban, megfigyelõként jelen lehessenek.

13. Cikk

Módosítások
1. Ezen Egyezmény hatálybalépését követõen bármelyik Részes Állam bármikor javasolhatja az Egyezmény módosítását.

Minden módosítással kapcsolatos javaslatot az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának kell eljuttatni, aki azt

továbbítja a Részes Államoknak, az álláspontjuk kinyilvánítását kérve arról, hogy összehívjanak-e Módosítási

Konferenciát a javaslat megvitatására. Ha a Részes Államok többsége legkésõbb 90 nappal a javaslat szétküldése után

arról értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkárát, hogy támogatja a javaslat további megfontolását, az

Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára köteles összehívni a Módosítási Konferenciát, amelyre minden Részes

Államot meg kell hívni.

2. Az ezen Egyezmény nem részes államai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete, egyéb releváns nemzetközi

szervezetek vagy intézmények, regionális szervezetek, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és a

Vörös Félhold Társaságainak Nemzetközi Szövetsége és más érintett nem-kormányzati szervezetek meghívást

kaphatnak, hogy az elfogadott ügyrendi szabályokkal összhangban megfigyelõként jelen lehessenek.

3. A Módosítási Konferenciát közvetlenül a Részes Államok ülése vagy a Felülvizsgálati Konferencia után kell összehívni,

kivéve, ha a Részes Államok többsége azt kéri, hogy korábbi idõpontban rendezzék.

4. Ezen Egyezmény minden módosítását a Módosítási Konferencián jelen lévõ és szavazó Részes Államok kétharmados

többségének kell elfogadnia. A Letéteményes köteles minden, a fenti módon elfogadott módosítást minden Államnak

eljuttatni.

5. Jelen Egyezmény valamely módosítása azt követõen lép hatályba az Egyezmény valamennyi olyan Részes Állama

számára, mely elfogadja a szóban forgó módosítást, hogy a Részes Államok többsége letétbe helyezte az elfogadásról

szóló okiratot. Ezt követõen minden további Részes Állam számára abban az idõpontban lép hatályba, amikor letétbe

helyezi saját elfogadási okiratát.
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14. Cikk

Költségek és adminisztratív feladatok
1. A Részes Államok ülései, a Felülvizsgálati Konferenciák és a Módosítási Konferenciák költségeit – az Egyesült Nemzetek

Szervezete megfelelõ arányos tagdíjskálája alapján – a Részes Államok és az ezeken az üléseken részt vevõ, de a jelen

Egyezményben nem részes államok viselik.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának az ezen Egyezmény 7. és 8. Cikke szerint fölmerült költségeit a Részes

Államok viselik az Egyesült Nemzetek Szervezete megfelelõ arányos tagdíjskálája alapján.

3. Az Egyesült Nemzetek Szervezete fõtitkárának az ezen Egyezmény szerinti igazgatási feladatai ellátásához az Egyesült

Nemzetek Szervezetétõl megfelelõ mandátum szükséges.

15. Cikk

Aláírás
Ezen, Dublinban, 2008. május 30-án készült Egyezmény minden Állam számára nyitva áll aláírásra Oslóban

2008. december 3-án, illetve azt követõen az Egyesült Nemzetek Szervezetének New York-i központjában egészen

a hatálybalépés idõpontjáig.

16. Cikk

Megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás
1. Ezen Egyezmény aláírást követõ megerõsítése, elfogadása, illetve jóváhagyása szükséges.

2. Az Egyezmény nyitva áll csatlakozásra azon Államok számára is, amelyek az Egyezmény létrehozásában nem vettek

részt.

3. A megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról, illetve csatlakozásról szóló okiratokat a Letéteményesnél kell letétbe

helyezni.

17. Cikk

Hatálybalépés
1. Ez az Egyezmény a megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról, illetve csatlakozásról szóló harmincadik okirat letétbe

helyezésének hónapjától számított hatodik hónap elsõ napján lép hatályba.

2. Minden olyan Állam esetében, amely a megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról, illetve csatlakozásról szóló okiratát

a megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról, illetve csatlakozásról szóló harmincadik okirat letétbe helyezésének

idõpontja után helyezi letétbe, ez az Egyezmény a szóban forgó Állam megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról,

illetve csatlakozásról szóló okirata letétbe helyezésének idõpontjától számított hatodik hónap elsõ napján lép

hatályba.

18. Cikk

Ideiglenes alkalmazás
Az Egyezmény megerõsítése, elfogadása, jóváhagyása, illetve az ahhoz történõ csatlakozás idõpontjában bármely

Állam nyilatkozatot tehet arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséig ideiglenes jelleggel alkalmazni fogja az ezen

Egyezmény 1. Cikkében foglaltakat.

19. Cikk

Fenntartások
Az Egyezményhez fenntartás nem tehetõ.

20. Cikk

Idõbeli hatály és felmondás
1. Ezen Egyezmény határozatlan idõre szól.

2. Minden Részes Állam – nemzeti szuverenitásával élve – jogosult ezen Egyezmény felmondására. A felmondásról

köteles elõzetesen értesíteni a többi Részes Államot, a Letéteményest, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének

Biztonsági Tanácsát. A felmondásról szóló okiratnak tartalmaznia kell a felmondás részletes indokolását.

3. A felmondás csak a felmondásról szóló okiratnak a Letéteményes általi kézhezvételtõl számított hat hónap eltelte után

lép hatályba. Ha azonban e hat hónapos idõszak lejártakor a felmondó Részes Állam fegyveres konfliktusban áll,

a felmondás csak a fegyveres konfliktus befejezését követõen lép hatályba.
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21. Cikk

Az Egyezményben nem részes államokhoz fûzõdõ kapcsolatok
1. Minden Részes Állam köteles az Egyezmény nem részes államait arra ösztönözni, hogy erõsítsék meg, fogadják el,

hagyják jóvá az Egyezményt, vagy csatlakozzanak hozzá, ezáltal ösztönözve valamennyi államot az Egyezményben

foglaltak betartására.

2. Minden Részes Állam köteles az ezen Egyezményben részt nem vevõ Államok kormányait az ezen Cikk

3. bekezdésében hivatkozottak szerint tájékoztatni arról, hogy ezen Egyezmény szerint milyen kötelezettségek

hárulnak rá. A Részes Állam köteles továbbá annak normái érvényesítését elõmozdítani, és minden tõle telhetõt

megtenni, hogy az Egyezményben nem Részes Államokat eltántorítsa a kazettás lõszerek használatától.

3. Nem érintve a jelen Egyezmény 1. Cikkében foglaltakat, valamint a nemzetközi joggal összhangban, a Részes Államok,

azok katonai állománya, vagy állampolgárai részt vehetnek katonai együttmûködésben vagy mûveletekben a jelen

Egyezményben részt nem vevõ államokkal, amely államok a Részes Államok számára tiltott tevékenységet

fejthetnek ki.

4. A jelen Cikk 3. bekezdése nem jogosít fel egy Részes Államot:

a) a kazettás lõszerek fejlesztésére, gyártására, vagy egyéb módon történõ beszerzésére;

b) a kazettás lõszerek felhalmozására vagy továbbadására;

c) a kazettás lõszerek használatára; vagy

d) kifejezetten kazettás lõszerek használatát kérni olyan esetekben, amikor a lõszer kiválasztása az adott Részes

Állam kizárólagos ellenõrzése alatt áll.

22. Cikk

Letéteményes
A jelen Egyezmény Letéteményese az Egyesült Nemzetek Szervezetének fõtitkára.

23. Cikk

Hiteles szövegek
A jelen Egyezmény arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövegei egyformán hitelesek.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2–3. §, valamint az 5. § az Egyezmény 17. Cikk 2. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, a 2–3. §, valamint az 5. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak

ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs

miniszter, valamint az igazságügyért felelõs miniszter gondoskodik.

5. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 160/A. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyvernek kell tekinteni:]

„f) a 2012. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Kazettás Lõszerekrõl szóló Egyezmény 2. Cikk 2. pontjában meghatározott

kazettás lõszert, valamint 2. Cikk 13. pontjában meghatározott kisméretû ejtõlõszert.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5801



III. Kormányrendeletek

A Kormány 26/2012. (III. 6.) Korm. rendelete
az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem írásban nyújtható be a 15. § (2) bekezdése szerinti

szerzõdéssel rendelkezõ hitelintézethez

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kamattámogatás esetén 2014. december 31-éig,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamattámogatás esetén 2012. december 31-éig,

c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatás esetén 2012. december 31-éig, vagy

d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti kamattámogatás esetén 2012. december 31-éig.”

(2) Az R. 3. § (6) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható)

„b) a meglévõ kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönhöz és”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)

„b) a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatás nyújtásáról szóló szerzõdésbe foglaltan

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitelcél megvalósulását követõ egy éven belül a lakásban,

lakóingatlanban lakóhelyet létesít és a hitelcél megvalósulását követõ egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára

a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,”

3. § Az R. 9. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) Az e § szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és

mértékének meghatározását a késedelmes deviza jelzáloghitel forinthitelre átváltásával egyidejûleg, vagy ha a

forinthitelre történõ átváltás e rendelet hatálybalépését megelõzõen megtörtént, akkor a forinthitel-tartozás

25 százalékának elengedésére vonatkozó kérelemmel egyidejûleg kell kérni a hitelintézettõl.

(6) Az e § szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén

a) a 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti és

b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

feltétel nem alkalmazandó.”

4. § Az R. 10. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az (1) bekezdés szerint számított állampapírhozamnak, vagy

referenciahozamnak

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén

aa) az elsõ évben legfeljebb két gyermek esetén 60 százaléka, kettõnél több gyermek esetén 70 százaléka,

ab) a második évben legfeljebb két gyermek esetén 55 százaléka, kettõnél több gyermek esetén 65 százaléka,

ac) a harmadik évben legfeljebb két gyermek esetén 50 százaléka, kettõnél több gyermek esetén 60 százaléka,

ad) a negyedik évben legfeljebb két gyermek esetén 45 százaléka, kettõnél több gyermek esetén 55 százaléka,

ae) az ötödik évben legfeljebb két gyermek esetén 40 százaléka, kettõnél több gyermek esetén 50 százaléka;

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kamattámogatás esetén

ba) az elsõ évben 50 százaléka,

bb) a második évben 45 százaléka,
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bc) a harmadik évben 40 százaléka,
bd) a negyedik évben 35 százaléka,
be) az ötödik évben 30 százaléka;
c) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kamattámogatás esetén
ca) az elsõ és második évben 50 százaléka,
cb) a harmadik évben 45 százaléka,
cc) a negyedik évben 40 százaléka,
cd) az ötödik évben 35 százaléka;
d) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatás esetén
da) az elsõ évben 50 százaléka,
db) a második évben 45 százaléka,
dc) a harmadik évben 40 százaléka,
dd) a negyedik évben 35 százaléka,
de) az ötödik évben 30 százaléka;
e) a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kamattámogatás esetén
ea) az elsõ évben 50 százaléka,
eb) a második évben 45 százaléka,
ec) a harmadik évben 40 százaléka,
ed) a negyedik évben 35 százaléka,
ee) az ötödik évben 30 százaléka.”

5. § Az R. 12. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását
lakásvásárlás esetén a lakásra, lakóingatlanra vonatkozó végleges adásvételi szerzõdés megkötését követõ 30 napon
belül, lakásépítés esetén a használatbavételi engedély kiadása elõtt, korszerûsítés esetén a korszerûsítési munkálatok
megkezdése elõtt kell kérni a hitelintézettõl.”

6. § (1) Az R. – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 6-án 18.00 órakor lép hatályba.
(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontja, a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja, a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontja, a 4. §

(1) bekezdés e) pontja, a 4. § (3) bekezdése, a 4–6. alcíme, a 10. § (2) bekezdés c)–e) pontja és a 10. § (4) bekezdése
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak hatálybalépésének naptári napját a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs
miniszter annak ismertté válását követõen haladéktalanul a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.”

7. § Nem lép hatályba az R. 18. §-a.

8. § Az R. a következõ 18/A. §-sal kiegészülve lép hatályba
„18/A. § Az 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontjának, a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontjának, a 3. § (2) bekezdés
b)–d) pontjának, a 4. § (1) bekezdés e) pontjának, a 4. § (3) bekezdésének, a 4–6. alcímének, a 10. § (2) bekezdés
c)–e) pontjának és a 10. § (4) bekezdésének az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 108. cikk (3) bekezdése
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelete
az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1081 Budapest, II. János Pál pápa

tér 30. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest 34704 helyrajzi szám alatt felvett, a Magyar Állam 1/1 arányú,

kizárólagos tulajdonát képezõ épület rekonstrukciójával összefüggõ, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási

hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben

szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített hatósági engedélyezési eljárások

és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E

1. Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. Az Erkel
Színház elõadás
tartására
alkalmas
állapotra
történõ
felújítása

Budapest
34704 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások

Budapest Fõváros
VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat jegyzõje

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

3. környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

4. egészségügyi hatósági
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifõorvosi
Hivatal

5. tûzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

6. beépített tûzjelzõ,
tûzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások

Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

7. a jogszabályokban
rögzített tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

8. azon beépített tûzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körûen nem
szabályozott

Fõvárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

9. a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi
és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet szerinti
engedélyek

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

10. védelem alatt álló
építményrészek
építésügyi hatósági
engedélye

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Kulturális
Örökségvédelmi Iroda

Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
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2. melléklet a 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített hatósági engedélyezési eljárásokban

közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közremûködése
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. építésügy Budapest Fõváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõje

Budapest Fõváros Kormányhivatala

3. tûzvédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

4. katasztrófavédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

5. kulturális örökségvédelem Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6. egészségügy Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

7. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

A Kormány 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelete
a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának
rendjérõl

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában Támogató: a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.)

alapján a Kormány által rendeletben kijelölt, a nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelõs

államigazgatási szerv vezetõje.

2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok mûködési támogatása

2. § (1) E fejezet 2–8. §-ának hatálya a községben, a városban és a fõváros kerületeiben mûködõ nemzetiségi önkormányzatok

(a továbbiakban: települési nemzetiségi önkormányzat), továbbá a megyében és a fõvárosban mûködõ nemzetiségi

önkormányzatok (a továbbiakban: területi nemzetiségi önkormányzat) feladatarányos támogatására terjed ki.
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(2) E fejezet alkalmazásában

a) általános mûködési támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokat a képviselõ-testület

alakuló ülését követõ hónap 1-jétõl e rendelet szerint megilletõ, a nemzetiségi önkormányzati mûködéssel

közvetlenül összefüggõ – a Nj. tv. 80. § és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított

feltételeken kívüli – feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó rezsi

típusú és munkabér típusú költségek fedezetéül szolgáló támogatás;

b) feladatalapú támogatás: a támogatási évben általános mûködési támogatásban részesült, és a Támogatónak

a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó

rendelkezõ levele keltének idõpontjában mûködõ települési és területi nemzetiségi önkormányzatoknak az

e rendeletben rögzített feltételrendszer alapján nyújtható, a nemzetiségi önkormányzat által a Nj. tv. szerinti

nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kötõdõ támogatás;

c) a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló idõszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelõzõ 12

hónap;

d) feladatarányos támogatás: a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködési és

feladatalapú támogatása;

e) a visszafizetésbõl keletkezett elõirányzat-maradvány azonos célú felhasználása: a tárgyévben fel nem használt és

visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon képzõdõ és megállapított támogatás.

(3) A kormányhivatal megküldi a rendelkezésére álló valamennyi települési és területi nemzetiségi önkormányzati

testületi jegyzõkönyvet és mellékleteit (elektronikusan vagy papír alapon, zárt ülés esetén kizárólag

a határozat-kivonatokat papíralapon) – annak a kormányhivatalhoz történõ beérkezését követõ öt munkanapon

belül – a Támogatónak.

(4) A települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított

– a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködési és feladatalapú támogatására együttesen

fordítható – feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános mûködési támogatás, kétharmad

rész feladatalapú támogatás.

(5) Az egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó általános mûködési támogatás összege az egy települési

nemzetiségi önkormányzatra jutó általános mûködési támogatás kétszerese.

(6) Ha a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat év közben megszûnik, a megszûnését követõ hónap 1-jétõl

nem illeti meg az általános mûködési támogatás idõarányos része, továbbá a feladatalapú támogatásnak a megszûnés

idõpontját megelõzõen kötelezettségvállalással nem terhelt része.

(7) A helyi önkormányzat jegyzõje – az idõközi választás eredménytelenségét követõen – a települési és területi

nemzetiségi önkormányzatot meg nem illetõ támogatásokról való lemondásáról a települési és területi nemzetiségi

képviselõ-testület, közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) megszûnését követõ három napon belül

értesíti a Támogatót, a kormányhivatalt és a Kincstárat, valamint egyidejûleg intézkedik a kiutalt támogatásoknak

a Kincstár részére történõ visszafizetésérõl.

3. Az általános mûködési támogatás

3. § (1) Általános mûködési támogatásra a támogatási évben január 15. napjáig a kormányhivatal által a Támogatónak

megküldött értesítések alapján a Támogató által összesített jegyzékben szereplõ, mûködõ települési és területi

nemzetiségi önkormányzat jogosult.

(2) Az általános mûködési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi önkormányzatra jutó éves összegét

a Támogató közleményként minden év január 31-éig közzéteszi a Magyar Közlönyben.

(3) A Támogató az éves általános mûködési támogatásról január 31-éig kibocsátott rendelkezõ levél alapján intézkedik

a Kincstárnál a támogatásban részesülõ települési nemzetiségi önkormányzatok jegyzékének egyidejû megküldése

mellett. A támogatás egy összegben történõ folyósítása iránt a Kincstár tizenöt naptári napon belül intézkedik.

(4) A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok általános mûködési támogatásának kifizetése a nemzetiségi

önkormányzatok fizetési számlájára való átutalással történik.

(5) Az idõközi választás során az újonnan megalakult települési és területi nemzetiségi önkormányzati képviselõ-testület

részére a képviselõ-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az értesítésnek a Támogatóhoz történõ

beérkezésétõl számított harminc naptári napon belül, egy összegben kerül sor az e rendelet szerinti idõarányos

általános mûködési támogatás Kincstár által történõ folyósítására, a Támogató által – a képviselõ-testület

megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétõl számított 15 naptári napon belül – megtett intézkedés alapján.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5807



(6) A települési nemzetiségi önkormányzat esetében az általános mûködési támogatás mértéke a legutolsó

népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás

nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. Eszerint a települési nemzetiségi önkormányzat

részére megállapítható általános mûködési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra esõ

átlagtámogatás összegének

a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy fõnél kevesebb,

b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,

c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,

d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.

(7) A területi nemzetiségi önkormányzat esetében az általános mûködési támogatás mértéke a megyében (fõvárosban)

a támogatási év január 1-jén mûködõ települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok számának

figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható

általános mûködési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra esõ átlagtámogatás összegének

a) kétszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok

száma legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,

b) négyszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok

száma meghaladja a húszat.

4. A feladatalapú támogatás

4. § (1) Feladatalapú támogatásra jogosult az a települési és területi nemzetiségi önkormányzat, amelynek a 2. § (3) bekezdése

szerinti rendben megküldött, a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti idõszakban megtartott négy képviselõ-testületi

szóló jegyzõkönyve a Támogatóhoz a támogatási év április 15. napjáig megérkezik. Amennyiben a települési és

a területi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatás megtartására nem ezen négy testületi ülés egyikén került sor,

a közmeghallgatásról készült jegyzõkönyvet is meg kell küldeni a Támogató részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidõ jogvesztõ, a határidõ lejártát követõen hiánypótlásnak helye nincs.

(3) A feladatalapú támogatási keretet a települési és területi önkormányzatok között fel kell osztani úgy, hogy a területi

önkormányzatok száma kétszeres szorzóval számítódik. A támogatási évben megállapított egy pontszám forintértékét

a települési és a területi nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan a rendelkezésre álló költségvetési keret és az

érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A települési és területi

nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása a pontszám forintértékének és az önkormányzatnak

megállapított pontszám szorzata.

(4) A kormányhivatalok a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számlaszámait tartalmazó jegyzéket a támogatási év

április 15. napjáig megküldik Támogató részére.

(5) A Támogató július 15-ig megküldi a Kincstár részére utalás céljából a támogatásban részesülõ települési és területi

nemzetiségi önkormányzatok jegyzékét és az egyes nemzetiségi önkormányzatok részére megállapított támogatási

összeget.

(6) A támogatás folyósításáról a Kincstár – a Támogató által kibocsátott rendelkezõ levél alapján – tizenöt naptári napon

belül intézkedik a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláira történõ utalás útján.

5. A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

5. § (1) A Támogató a feladatalapú támogatás megállapításáról a képviselõ-testület jegyzõkönyveinek az 1. melléklet

szempontrendszere szerinti feldolgozása alapján dönt.

(2) A Támogató a támogatási döntést elõkészítõ eljárása során megvizsgálja, hogy a települési és területi nemzetiségi

önkormányzat szükséges számú jegyzõkönyvei megküldésre kerültek-e, illetve a megküldött dokumentumok alapján

további adatok közlése, dokumentumok (elõterjesztések) csatolása szükséges-e, vizsgálja továbbá, hogy az e rendelet

által meghatározott feltételeknek megfelel-e a nemzetiségi önkormányzat. Abban az esetben, ha a 4. § (1) bekezdés

szerint szükséges dokumentumok megküldésre kerültek, a még hiányzó adatok közlése, dokumentumok csatolása

érdekében az érintett nemzetiségi önkormányzat felé nyolcnapos határidõ tûzésével egyszeri hiánypótlási felhívás

kibocsátására, szükség szerint a kormányhivatallal történõ egyeztetésre kerül sor.
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(3) A hiánypótlásról szóló felhívásban a Támogató felhívja a figyelmet arra, hogy a határidõ jogvesztõ, amennyiben

a települési és területi nemzetiségi önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidõben nem tesz

eleget, a támogatási évben nem részesülhet feladatarányos támogatásban.

6. § A Támogató által történõ döntéshozatalra minden év június 30. napjáig kerül sor, ennek eredménye a döntéshozatalt

követõ három munkanapon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül.

7. § A települési és területi nemzetiségi önkormányzat által a feladatarányos támogatás tárgyévében fel nem használt, de

még a tárgyévben kötelezettségvállalással terhelt maradványa tárgyévet követõen is felhasználható.

6. A visszafizetésbõl keletkezett maradvány azonos célú felhasználása

8. § (1) A tárgyévben a fel nem használt és visszautalt feladatalapú támogatás tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú

támogatásban részesült nemzetiség önkormányzatok között, a (3) bekezdés szerint.

(2) A Kincstár a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által visszafizetett támogatási összegrõl legkésõbb

a tárgyév november 1. napjáig tájékoztatja a Támogatót.

(3) A visszafizetésbõl keletkezett maradványt a Támogató a feladatalapú támogatásra jogosult települési és területi

nemzetiségi önkormányzatok között felosztja, a támogatás összegét a Támogató a feladatalapú támogatásra

vonatkozó döntése során megállapított pontszámok, valamint a fel nem használt és visszautalt támogatások együttes

összege alapján állapítja meg, minden év november 15-éig.

(4) A Támogató a tárgyév december 1. napjáig megküldi a Kincstárnak a kiegészítõ támogatásban részesülõ települési és

területi nemzetiségi önkormányzatok és a részükre megítélt támogatások részletes listáját. A támogatás folyósításáról

a Kincstár – a Támogató által kibocsátott rendelkezõ levél alapján – tizenöt naptári napon belül intézkedik

a nemzetiségi önkormányzatok fizetési számláira történõ utalása iránt.

(5) Az e fejezet szerinti támogatással kapcsolatos elszámolás, ellenõrzés rendjére a helyi önkormányzatok elszámolási és

ellenõrzési rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

(6) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésére,

felhasználására, határidõ számítására vonatkozó rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak.

II. FEJEZET

7. Az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik, és a nemzetiségi sajtó mûködési támogatása

9. § (1) Ezen fejezet hatálya az országos nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és a nemzetiségi sajtó mûködési

támogatására (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

a) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy

nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettõl átvett, vagy más szervezettel közösen

mûködtetett, nyilvántartásba vett szervezet;

b) nemzetiségi sajtó: az a nemzetiségi idõszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy

– nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos

nemzetiségi önkormányzat a lap mûködésének támogatására megállapodást kötött, illetve az az elektronikus

médium, amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi

önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és mûködtetõjével az országos nemzetiségi

önkormányzat a médium mûködésének támogatására megállapodást kötött.

10. § A támogatás negyedévenkénti egyenlõ részletekben történõ folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény

hatálybalépését követõen, január 15. napjáig, ezt követõen minden negyedév elsõ hónap 15. napjáig intézkedik

a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követõ 5 munkanapon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt.
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11. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését követõ 30 naptári

napon belül – egyéb esetben bármilyen adatváltozás esetén három naptári napon belül – benyújtja a Támogatónak

egy-egy eredeti vagy hiteles másolati példányban

a) az országos nemzetiségi önkormányzat közgyûlése alakuló ülésének jegyzõkönyvét,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot, amennyiben

a törzskönyvi nyilvántartásba vételre sor került,

c) az országos nemzetiségi önkormányzat elnökének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a támogatni kívánt, az országos nemzetiségi önkormányzat fenntartásában lévõ nemzetiségi önkormányzati

intézmények és nemzetiségi sajtó jegyzékét szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével és a 9. §

(2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást,

e) ha a támogatásban részesülõ nemzetiségi sajtó mûködtetõje nem az országos nemzetiségi önkormányzat, akkor

a támogatásban részesülõ nemzetiségi sajtó mûködtetõjének alapító okiratát, szervezeti és mûködési

szabályzatát, valamint a hatósági nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs határozatot,

f) az országos nemzetiségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetésérõl szóló, a bankszámlákat vezetõ

hitelintézetek által kiállított eredeti igazolást,

g) az országos nemzetiségi önkormányzat felhatalmazását a Kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul

igénybe vett támogatás esetén, a Támogató errõl szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat

beszedési megbízás alapján megterhelje, a Kincstár javára,

h) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkezõ

változást annak bekövetkeztét követõ három naptári napon belül hiteles módon igazolja és megküldi

a Támogatónak,

i) az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételérõl, hogy a Kincstár a köztartozások

figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésbõl nyújtott

támogatások kedvezményezettjeinek vonatkozó jogszabályban rögzített adatait elektronikus úton megküldi

illetékes adóhatóság részére,

j) az országos nemzetiségi önkormányzat 2012. évre vonatkozó, közgyûlés által elfogadott költségvetését.

(2) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos nemzetiségi önkormányzat, az érintett

intézmény, az idõszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium mûködtetõje.

(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról az összevont költségvetési beszámolója

elfogadását követõ 15 napon belül – a központi költségvetésbõl nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó

szabályozás szerinti – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Támogatónak.

8. A pályázat és egyedi kérelem útján nyújtott támogatások

12. § (1) A központi költségvetésben jóváhagyott nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésû elõirányzatból a nemzetiségek

önazonosságának megõrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra

nyújtható támogatás. A támogatás az elõbbi célokat megvalósító szervezetek részére pályázati úton, illetve kérelemre

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – a Támogató által meghatározott pályázati prioritások alapján a Wekerle Sándor Alapkezelõ

(a továbbiakban: Alapkezelõ) által közzétett pályázati felhívásra benyújtott – pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján Támogató dönt.

(3) A kilencfõs Bizottságba tagokat egyenlõ arányban delegálhatnak:

a) az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok és

c) az Alapkezelõ.

A Bizottság mûködtetésével kapcsolatos feladatokat az Alapkezelõ látja el.

(4) Az Alapkezelõ által ellátandó feladatok részletes eljárási rendjét a Támogató határozza meg.

(5) A támogatás kedvezményezettje a támogatott feladat megvalósítása során köteles a Támogató által nyújtott

támogatás tényét honlapján, valamint a támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel,

rendezvények esetében szóbeli közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével – a támogatási

szerzõdésben meghatározott módon – jelezni.

(6) A támogatás elõfinanszírozás formájában történõ folyósítása esetén az egyösszegû kifizetésére a támogatott

tevékenység során keletkezõ költségek pénzügyi rendezése elõtt kerül sor.
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(7) Amennyiben a támogató által megítélt mûködési támogatások idõarányos kifizetése a támogatási év június 30-ig nem

történik meg, úgy azt követõen a támogatás egy összegben folyósítandó.

13. § A Támogató a nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználása során lebonyolító szervként az

Alapkezelõt igénybe veheti.

III. FEJEZET

9. A nemzetiségi támogatások ellenõrzése és visszafizetése

14. § (1) Az e rendelet szerint nyújtott támogatások célnak megfelelõ felhasználásának elszámolása és ellenõrzése, továbbá

a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége tekintetében az

államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Támogató az általa nyújtott támogatás cél szerinti felhasználását bármikor ellenõrizheti. Ha a kedvezményezett

a Támogató felhívása alapján adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az esedékes támogatási

összeg folyósítását az adatszolgáltatás teljesítéséig Támogató felfüggeszti.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésre,

felhasználásra, határidõ számítására vonatkozó rendelkezések megfelelõen irányadóak.

10. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § (4), (6) és (7) bekezdése, valamint a 17. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

16. § 2012. december 31-ig a 3. § (4) bekezdés alapján az általános mûködési támogatás folyósítása a 2011. december 30-án

hatályos rendelkezések szerint történik.

17. § (1) Hatályát veszti a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl, valamint fejezeti kezelésû elõirányzatból

nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2. § (5) bekezdése.

18. § Hatályát veszti a Kisebbségek Napjáról szóló 116/1995. (IX. 28.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelethez

A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggõ feladatok:
A nemzetiségi önkormányzat mûködési területén a nemzetiségi közösséget megilletõ jogosultságok
érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben a társadalmi különbségek
felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott, az anyanyelv használatával, a helyben mûködõ
intézmények tevékenységével, a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági feladatok
kivételével), továbbá a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerõsítését, neveléshez,
neveléshez-oktatáshoz fûzõdõ jogainak érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési,
javaslattételi jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselõ-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggõ feladatok:
2.1. Kulturális, közmûvelõdési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, hagyományápolással, közgyûjteményekkel,
média-ügyekkel összefüggõ intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása:
2.2. A nemzetiségi önkormányzat mûködési területén (intézményi társulásban résztvevõ települési nemzetiségi
önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendõ mûködési területnek) a nemzetiségi közösség
nevelésének, oktatási feltételeinek bõvítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselõ-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

3. A nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötõdõ történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban mûködõ)
közmûvelõdési intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által
helyben mûködtetett közmûvelõdési intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával való együttmûködést, az
anyaországi kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi önkormányzat mûködési
területén megvalósuló kulturális jellegû programok szervezését szolgáló képviselõ-testületi döntések:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 30 pont

4. A nemzetiségi léttel összefüggõ egyéb feladatok:
4.1. A nemzetiségi civil szervezetekkel való együttmûködést, a helyi anyanyelvû hitéleti tevékenység támogatását
szolgáló képviselõ-testületi döntések:
4.2. Társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való együttmûködést szolgáló
képviselõ-testületi döntések, valamint ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében
intézményalapítói, továbbá szervezési, együttmûködési feladatok ellátásával kapcsolatos képviselõ-testületi
döntések:
4.3. Nemzetiségi közfeladatok ellátása közfoglalkoztatási jogviszony keretében:

1 döntés maximum 5 pont

Maximális pontszám: 10 pont

ELÉRHETÕ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 2/2012. (III. 6.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdése

alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. § (1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM

rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„a) HKR: Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képezõ,

a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az országos

katasztrófavédelmi feladatokhoz való közremûködés érdekében létrehozott, a Magyar Honvédség meglévõ

képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekbõl felépülõ, ideiglenes szervezet,”

(2) Az R. 1/A. § c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„c) ÁKT: Ágazati Katasztrófavédelmi Terv, amely meghatározza – a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek megfelelõen –

a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenysége

tervezésére, szervezésére, mûködésére, riasztására, és ezek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

d) honvédelmi szervezet: a Magyar Honvédség – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (1) bekezdése

szerinti – szervezetei és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A HKR kijelölt elemei közremûködnek a katasztrófák károsító hatásai elleni védekezés minden idõszakában,

így a katasztrófák elleni védekezésre történõ felkészülés, a Kat. 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély idõszakában,

a katasztrófák elleni védekezés során, a következmények felszámolásában, a helyreállításban és a nemzetközi

katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

(2) A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintõ katasztrófahelyzet, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett

személyi állomány, vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton belüli

felszámolása, valamint a Kormány döntése, a kormányzati koordinációs szerv vagy annak operatív munkaszerve,

valamint a védelmi igazgatási szervek felkérése alapján közremûködés a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi

feladatok végrehajtásában.”

3. § Az R. 3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3/A. § A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer Automata

Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszere katasztrófa-helyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfigyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ

Rendszer keretében, az Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukleáris Baleseti

Információs és Értékelõ Központjától kapott összesített sugárzási adatokat szolgáltat a Védelmi- és Közigazgatási

Csoport (a továbbiakban: VKCS), a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: KOT) és az Országos Környezeti

Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer részére a Magyarország területén kialakult esetleges vegyi- és sugárhelyzetrõl.”
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4. § Az R. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkár a védekezés idõszakában]

„c) jóváhagyásra elõterjeszti a honvédelmi miniszternek a katasztrófaveszély esetén alkalmazandó intézkedések,

a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének

szabályait, továbbá a különleges jogrendet el nem érõ mértékû katasztrófák esetén bevezetendõ rendszabályokat”.

5. § Az R. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12/A. § Az MH Járványügyi Védekezési Bizottság a járvány okozta katasztrófa idõszakában KOCS-ként mûködõ,

az ÁKT-ban meghatározott közegészségügyi-járványügyi szakfeladatokat ellátó szerv.”

6. § Az R. 16. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Együttmûködés a kormányzati koordinációs szerv munkaszerveivel”.

7. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kormányzati koordinációs szervtõl, annak operatív munkaszervétõl, valamint annak mûködésének eléréséig

a megyei, fõvárosi védelmi bizottságoktól érkezõ katasztrófavédelmi feladatokban való közremûködésre történõ

felkérés esetén a HKR vagy annak elemeinek, a végrehajtó erõk kivételével történõ riasztását, aktivizálását a HM

közigazgatási államtitkár rendeli el. A végrehajtó erõk riasztását, aktivizálását a Honvéd Vezérkar fõnöke rendeli el.”

8. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi erõk kirendelésének általános rendje szerint az igényre vonatkozó kérést a kormányzati

koordinációs szervhez, vagy annak operatív munkaszervéhez kell felterjeszteni. A kormányzati koordinációs szerv,

vagy annak operatív munkaszerve az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben

a kormányzati koordinációs szerv nem kerül összehívásra, a katasztrófa típusa szerint illetékes országos hatáskörû

irányító szerv az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti szerv részére küldi meg.

A kirendelésrõl a honvédelemi miniszter, illetve a Honvéd Vezérkar fõnöke dönt.”

9. § Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A VKCS állandó tagjai, a KOT és a KOCS-ok kijelölt állománya, a kormányzati koordinációs szerv operatív

munkaszervébe kijelölt szakértõk, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a végrehajtásra kijelölt erõk meghatározott

elemei lakáson eltöltött készenléti szolgálatot látnak el.”

10. § Az R.

1. 3. §-ában a „kialakulásuk közvetlen veszélyének esetén” szövegrész helyébe a „kialakulásuk veszélye esetén”,

2. 5. § a) pontjában a „HÁKOT” szövegrész helyébe a „VKCS”,

3. 5. § b) pontjában a „KOB” szövegrész helyébe a „KOT”,

4. 5. § e) pontjában az „Ágazati Információs Központ” szövegrész helyébe az „Ágazati Információs Központ

(a továbbiakban: ÁIK)”,

5. 5. § f) pontjában az „MH Járványügyi Védekezési Bizottság” szövegrész helyébe az „MH Járványügyi Védekezési

Csoport”,

6. 7. §-ában a „HM” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)”,

7. 7. § d) pontjában az „Országgyûlés” szövegrész helyébe az „Országgyûlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó

bizottsága”,

8. 8. § a) pontjában a „KKB” szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs szerv”,

9. 8. § b) pontjában a „Hvt. 72. § (1) bekezdés alapján” szövegrész helyébe a „Hvt. 37. § (3) bekezdés alapján”,

10. 8. § d) pontjában a „KOB-ot” szövegrész helyébe a „KOT-ot”,

11. 9. § (1)–(3) bekezdésében a „HÁKOT” szövegrész helyébe a „VKCS”,

12. 10. §-ában, 11. §-ában, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 13. §-ában, 15. § (5) bekezdésében, 15/A. §-ában, 19. § (3) és

(5) bekezdésében, 23. § d) pontjában, 25. § (2) bekezdés d) pontjában, 28. § b) pontjában, 30. § (1) és

(3) bekezdésében a „KOB” szövegrész helyébe a „KOT”,

13. 14. §-ában a „védekezésben történõ közremûködésre” szövegrész helyébe a „védekezésben, a következmények

felszámolásában és a helyreállításban történõ közremûködésre”,
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14. 15. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

15. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „részvétel a KOB” szövegrész helyébe a „közremûködés a KOT”,

16. 15/A. §-ban az „Ágazati Információs Központ” szövegrész helyébe az „ÁIK”,

17. 16. §-ában a „KKB védekezési munkabizottságaiban” szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs szerv

operatív munkaszervében”,

18. 17. §-ában a „KKB Tudományos Tanácsba” szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs szerv tudományos

munkaszervébe”,

19. 21. §-ában a „KKB Veszélyhelyzeti Központját és a KKB Titkárságot a KOB vezetõje” szövegrész helyébe

a „kormányzati koordinációs szerv operatív munkaszervét a KOT vezetõje”,

20. 25. § (1) bekezdés a) pontjában a „Kat. 53. §-a szerinti” szövegrész helyébe a „Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti”,

21. 28. §-ában a „katasztrófa veszélye” szövegrész helyébe a „katasztrófaveszély”,

22. 29. § (2) bekezdésében a „Honvéd vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,

23. 30. § (6) bekezdésében az „A katonai oktatási intézmények” szövegrész helyébe az „Az MH Ludovika Zászlóalj,

valamint az MH Altiszti Akadémia”

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az R. 6. §-a.

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 3/2012. (III. 6.) HM rendelete
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés

e) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában

a 3. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi

CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény 233. §-ában és 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában

a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában

az 5. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában

a 6. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (4) bekezdésében és 88. §

(3) bekezdés c) pontjában

a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés

a) pont ac) alpontjában

a 8. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §

(2) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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1. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. § (1) A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.

(I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) állományába tartozó]

„b) önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonákra (a továbbiakban együtt: önkéntes

tartalékos katonák),”

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) állományába tartozó]

„d) honvéd altiszt-jelöltekre.”

2. § Az R1. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Ez a rendelet szabályozza:

a) a hivatásos katonák, az önkéntes tartalékos katonák illetményellátását, a honvéd tisztjelöltek és honvéd

altiszt-jelöltek ösztöndíjellátását;

b) az a) pontba tartozók és a közalkalmazottak jutalmazását;

c) a hivatásos katonák jubileumi jutalmát, továbbá

d) az önkéntes tartalékos katonák rendelkezésre állási- és szerzõdéskötési díját.”

3. § Az R1. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A speciális elõmeneteli rendbe tartozó vezetõi beosztások esetén a vezetõi pótlék mértékének megállapításakor

a beosztás besorolási kategóriája, a pótlék összegének meghatározásakor a hivatásos katona beosztási illetménye az

irányadó.”

4. § Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A repülõ-, légvédelmi rakéta, rádiótechnikai, elektronikai-harc egységeknél, alegységeknél elrendelt készenléti

szolgálatot ellátó és ezeket a szolgálatokat a különbözõ vezetési szinteken irányító operatív csoport tagjainak

készenléti pótlék jár. Azokat a szolgálatokat, amelyek ellátásáért pótlék folyósítható, a Honvéd Vezérkar fõnöke

(a továbbiakban: HVKF), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) vonatkozásában pedig

a fõigazgató határozza meg.”

5. § Az R1. 27. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Készenléti díjra jogosult)

„d) az MH Honvédkórházban (a továbbiakban: Honvédkórház), a Honvédkórház parancsnoka által készenléti

szolgálatra kijelölt helyõrségekben egészségügyi készenléti szolgálatot teljesítõ katonaorvos, egészségügyi tiszt,

altiszt, tisztes, valamint

e) a honvédelemért felelõs miniszter, a HVKF, és a KNBSZ fõigazgatója által állandó jelleggel elrendelt egyéb készenléti

szolgálat ellátására vezényelt hivatásos katona.”

6. § Az R1. 38/B. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Egészségügyi tisztek, zászlósok, altisztek és tisztesek munkahelyi pótléka”

7. § Az R1. 41. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségi veszélyességi pótlékra való jogosultságot – a 40. §-ban foglaltak, valamint a helyi körülmények

(különösen a veszélyes helyen való tartózkodás gyakorisága, idõtartama, az egészségi ártalom veszélyének

súlyossága) figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja meg.”

8. § (1) Az R1. 52/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az MH Támogató Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (a továbbiakban: MH TD 32. NHD) állományába tartozó,

(2) bekezdés szerinti hivatásos katonák beosztásukból adódó többlet-igénybevételért díszelgési pótlékra jogosultak.

(2) A díszelgési pótlék havi mértéke

a) a Honvéd Koronaõrség állománya esetében az illetményalap 150%-a,
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b) a Honvéd Palotaõrség állománya, valamint az MH TD 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében az

illetményalap 100%-a,

c) a Honvéd Díszzászlóalj állománya esetében az illetményalap 75%-a,

d) az a)–c) pontokba nem tartozó, díszelgõ fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkezõ beosztást betöltõ

állomány esetében az illetményalap 50%-a.”

(2) Az R1. 52/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A zenekari pótlékban részesülõ hivatásos katona az (1)–(3) bekezdés szerinti díszelgési pótlékra nem jogosult.”

9. § Az R1. a következõ 52/C. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék

52/C. § (1) Az atom-, biológiai-, vegyi (a továbbiakban: ABV) katasztrófavédelmi pótlékra az ABV katasztrófa

következményeinek elhárításában a helyszínen szolgálatot teljesítõ hivatásos katona jogosult.

(2) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék óránkénti mértéke:

a) a közvetlen ABV mentesítési munkálatokat végzõk esetében az illetményalap 2,5%-a,

b) az a) pont alá nem tartozók esetében az illetményalap 1,2%-a.

(3) Az ABV katasztrófavédelmi pótlékra jogosító idõtartam megállapításakor a (2) bekezdésben meghatározott

feladatok ellátásának idõtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az

összeszámított idõtartamok egész órával maradék nélkül nem oszthatóak, a fennmaradó idõket a pótlék összegének

megállapításakor teljes óra pótlékra jogosító idõtartamokként kell figyelembe venni.

(4) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék megállapításának alapja a helyszíni vezetõ által aláírt külön nyilvántartás.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell különösen a hivatásos katona nevét, rendfokozatát, a végzett tevékenység napját

és a pótlék mértéke szerinti idõtartamait.”

10. § Az R1. 54. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Oktatói illetménypótlék

54. § (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alá tartozó oktatói fokozattal rendelkezõ hivatásos katonák oktatói

illetménypótlékra jogosultak.

(2) Az oktatói illetménypótlék alsó és felsõ határok közötti konkrét összegét – a 75. §-ban foglaltak figyelembevételével

– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorának javaslata alapján az állományilletékes

parancsnok állapítja meg.”

11. § (1) Az R1. 55. § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni.

Így eseti illetménypótlék:)

„m) a Hjt. 251. § (1) bekezdése szerinti akciószolgálati pótlék,”

(2) Az R1. 55. §-a a következõ r) ponttal egészül ki:

(A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illetménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként kell kezelni.

Így eseti illetménypótlék:)

„r) az ABV katasztrófavédelmi pótlék.”

12. § Az R1. 61. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Hjt. 48. § (1) bekezdésének o) pontja alá tartozók illetményre a honvédségnél az NKE-re kiadott munkaköri

jegyzékben meghatározott szolgálati beosztások alapján jogosultak.

(6) A Hjt. 48. § (1) bekezdésének p) pontja alá tartozók illetményre az (5) bekezdés figyelembevételével a legutolsó

beosztás alapján jogosultak.”

13. § (1) Az R1. 73. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hivatásos katona illetmény-megállapítására kiadott döntési lapnak, illetmény-megállapítási parancsnak, vagy

határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az illetmény-megállapítás okát,

b) az illetmény-megállapítás okának (különösen kinevezés, áthelyezés) idõpontját, a parancs vagy határozat számát,

c) a hivatásos katona nevét, személyügyi törzsszámát, rendfokozatát,
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d) a szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz meghatározott besorolási osztály, besorolási kategória számát, a 
beosztáshoz állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben meghatározott rendfokozatot, eltérített rendfokozat
esetén az eltérítés lejártának idõpontját,
e) a beosztáshoz meghatározott elõmenetel típusát,
f) a Hjt. 108. § (2) vagy (4) bekezdésének hatálya alá tartozó hivatásos katona esetén a beosztási illetmény alapját
képezõ besorolási kategória számát,
g) a honvédelmi pótlék szorzószámát és összegét,
h) a megállapított beosztási illetmény szorzószámát, a 3. § szerinti kiemelés esetén a kiemelés százalékát, a beosztási
illetmény összegét,
i) az illetménykiegészítés mértékét és összegét,
j) a szolgálati idõpótlék mértékét és összegét,
k) a megállapított rendszeres illetménypótlék megnevezését, mértékét és összegét,
l) a megállapított rendszeres kiegészítõ illetmény megnevezését, mértékét és összegét,
m) a megállapított illetményelemek együttes összegét, valamint
n) a besorolás szerinti illetményre való jogosultság kezdõnapját.”

(2) Az R1. 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A hivatásos katona illetmény-megállapítása során
a) döntési lap alkalmazása esetén a döntési lapot elõkészítõ személyi javaslati lap
b) egyéb esetekben a parancs-, valamint határozat-tervezet
pénzbeli járandóságokra vonatkozó szövegrészét a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás elõtt
ellenjegyeztetni kell.”

14. § Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos katonák illetményét, az önkéntes mûveleti tartalékosok rendelkezésre állási díját, valamint
az önkéntes védelmi tartalékosok szerzõdéskötési díját az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja meg.”

15. § (1) Az R1. 93. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 229/K. § (7) bekezdés a) pontja szerinti repülési pótlék mértéke az illetményalap százalékában meghatározva:
a) a II. szemeszterben 25%,
b) a IV. szemeszterben 50%,
c) a VI. szemeszterben 75%,
d) a VIII. szemeszterben 100%.”

(2) Az R1. 93. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 229/K. §
(7) bekezdés c) pontja szerinti pótlék elszámolása során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minõsül.”

16. § Az R1. a következõ 95. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A honvéd altiszt-jelöltek ösztöndíja
95. § Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy a Hvt. 36. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 229/U. § (6) bekezdése szerinti pótlék elszámolása során
minden megkezdett naptári nap teljes napnak minõsül.”

17. § Az R1. a következõ 95/A. §-sal egészül ki:
 „95/A. § (1) A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, valamint a vonatkozó nyilvántartás alapján a pótlék jogosultságát az
állományilletékes parancsnok parancsban határozza meg.
(2) Az ösztöndíj-megállapítási parancsokat a pénzügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás elõtt ellenjegyeztetni
kell.”

18. § Az R1. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomkeret
összege a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek adott év január 1-jén érvényes havi ösztöndíja, vagy
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illetménye 1%-ának a tizenkétszerese. Ha az adott évben január 1-jei hatállyal ösztöndíj- vagy illetményfejlesztés kerül

végrehajtásra, akkor az általános parancsnoki jutalomkeret képzési alapját annak figyelembevételével korrigálni kell.

A kiváló eredménnyel végzõ honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek avatási jutalmához az utánuk képzõdõ

jutalmazási keret

a) honvéd tisztjelöltek után személyenként az illetményalap 100%-ával

b) a honvéd altiszt-jelöltek után személyenként az illetményalap 75%-ával

kiegészül.”

19. § Az R1. 103. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos katonák, valamint a közalkalmazottak részére – az életük egyes jelentõs eseményéhez kapcsolódóan

(különösen 50., illetve 60. életév betöltésekor vagy nyugállományba helyezéskor) – emléktárgy, a fontosabb családi

eseményekhez kötõdõen pedig (különösen házasságkötéskor vagy gyermekszületéskor) ajándék adományozható.”

20. § Az R1. 112/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló

HM rendelet 8. §-ával megállapított 52/A. § (1), (2) és (6) bekezdését a Honvéd Koronaõrség tekintetében 2011. május

30-tól, a Honvéd Palotaõrség, a Honvéd Díszzászlóalj és a díszelgõ fegyvernemi vagy szakági azonosítóval rendelkezõ

beosztást betöltõ állomány tekintetében 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

21. § (1) Az R1. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

22. § (1) Az R1.

a) 10. § (2) bekezdésében a „csoportokba” szövegrész helyébe a „kategóriákba”,

b) 10. § (2) bekezdésében a „csoportba” szövegrész helyébe a „kategóriába”,

c) 25. § (2) bekezdésében, 74. § (1) bekezdés a) pontjában, 98. § (2) bekezdésében, 99. § (3) bekezdésében

a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

d) 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 38/A. § (1) bekezdésében, 47. §-ában a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az

„altiszt”,

e) 28. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ

fõigazgatója”,

f) 36. §-ában és 38/A. § (1) bekezdésében az „Az MH HEK-ben és a Honvédkórházban” szövegrész helyébe az

„A Honvédkórházban”,

g) 36. §-ában, 38/B. § (1) bekezdésében a „tiszthelyettesek” szövegrész helyébe az „altisztek”,

h) 43. § a)–c) pontjában a „tiszthelyettesnek” szövegrész helyébe az „altisztnek”,

i) 47. §-ában a „tiszthelyettesek” szövegrész helyébe az „altisztek”,

j) 48. §-ában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe az „a KNBSZ”,

k) 52/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium államtitkárának” szövegrész helyébe

a „Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának”,

l) 53. §-át megelõzõ alcímben az „(A Hjt. 252. §-ához)” szövegrész helyébe az „(A Hjt. 251. §-ához)”, 53. §

(1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

m) 55. § p) pontjában az „eseti díszelgési pótlék” szövegrész helyébe az „eseti díszelgési pótlék, valamint”,

n) 56. § (3) bekezdésében a „tiszti kinevezés (avatás)” szövegrész helyébe az „a tiszti, a honvéd altiszt-jelölteket az

altiszti kinevezés”,

o) 59. § (1) bekezdés c) pontjában a „Hjt. 36. § (2) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Hjt. 37. § (1) bekezdése”,

p) 62/A. § (1) bekezdésében a „(devizaellátmány stb.)” szövegrész helyébe a „(különösen devizaellátmány)”,

r) 62/A. § (2) bekezdésében a „2. § (32) bekezdésének a)–b), d), f), i)–j) pontjai” szövegrész helyébe a „2. §

(32) bekezdés a)–b), d), f), i)–k) pontja”,

s) 62/A. § (2) bekezdésében a „252. §-a” szövegrész helyébe a „251. §-a,

t) 73. § (5) bekezdésében az „eseti illetmény-megállapítási parancsban” szövegrész helyébe a „döntési lapon vagy

eseti illetmény-megállapítási parancsban”,

u) 74. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezet”,

v) 74. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „HM HVKF helyettes” szövegrész helyébe a „HVKF helyettes”,
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w) 74. § (1) bekezdés g) pontjában a „Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), j), k), l) pontja” szövegrész helyébe a „Hjt. 48. §

(1) bekezdés b), e), f), h), j), k), l), p), r), s) pontja”,

x) 74. § (1) bekezdés g) pontjában a „Hjt. 48. § (1) bekezdés c), g) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „Hjt. 48. §

(1) bekezdés c), d), g) és h), o) pontjában”,

y) 74. § (1) bekezdés h) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

z) 93. § (2) bekezdésében a „Hft. 41/A. § (10) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „Hjt. 229/K. § (7) bekezdés

b) pontja”

szöveg lép.

(2) Az R1.

a) 96. § (2) bekezdésében a „(dicséret, kitüntetés stb.)” szövegrész helyébe a „(különösen dicséret, kitüntetés)”,

b) 98. § (4) bekezdésében a „helyettesei” szövegrész helyébe a „helyettese”,

c) 99. § (3) bekezdésében a „HM HVKF” szövegrész helyébe a „HVKF”,

d) 100. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak és a honvéd tisztjelöltek” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak,

a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek”,

e) 100. § (4) bekezdésében a „honvéd tisztjelöltek” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelöltek és a honvéd

altiszt-jelöltek”,

f) 105. § (3) bekezdésében a „tárgyjutalmak (emléktárgyak, ajándéktárgyak)” szövegrész helyébe a „tárgyjutalmak,

ajándékok”,

g) 101. § (1) és (2) bekezdésében a „miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervek” szövegrész helyébe a „KNBSZ”

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (3) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdése,

c) 74. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „HVK törzsigazgatónak,” szövegrész,

d) 74. § (1) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja,

e) 74. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában az „a törzsigazgató,” szövegrész,

f) 74. § (1) bekezdés i) pontja,

g) III. Fejezet alcímében a „Hvt. 83. § (2) bekezdéséhez és” szövegrész,

h) 102. § c) pontjában a „(kitüntetés, oklevél, kisebb tárgyjutalom stb.)” szövegrész,

i) 103. § (1) bekezdése,

j) 105. § (2) bekezdés b) pontjában az „emléktárgyak és” szövegrész,

k) IX. Fejezete.

2. A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,

tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló

10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosítása

24. § A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az

integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet

(a továbbiakban: R2.) a következõ 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § 2012. június 30-ig az önkéntes mûveleti és az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony létesítése során a

III. Fejezet rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötésére a Honvédség képviseletében az állományilletékes parancsnok

jogosult;

b) az állományilletékes parancsnok az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötésérõl a rendelkezésre álló iratok alapján

dönt;

c) a 12. § (3) és (4) bekezdése, a 14. § (4) és (6) bekezdése nem alkalmazható;

d) a tiszti, altiszti állományba vétel érdekében az önkéntes tartalékos szerzõdést kell a HVKF részére felterjeszteni;

e) a felterjesztett önkéntes tartalékos szerzõdés alapján a tiszti, altiszti állományba vételrõl a HVKF dönt;

f) tiszti, altiszti állományba vétel esetén az állományba vétel idõpontja megegyezik a szerzõdés megkötésének

napjával; továbbá
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g) amennyiben tiszti, altiszti állományba vételre nem kerül sor, az önkéntes tartalékos szerzõdést azonnali hatállyal

meg kell szüntetni.”

25. § Az R2. 120. § (2) bekezdésében az „a szolgálati viszony létesítését,” szövegrész helyébe az „az önkéntes tartalékos

kivételével a jogviszony létesítését” szöveg lép.

3. A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

26. § A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet

(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) (a továbbiakban együtt: Honvédség) hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos

állományára, kormánytisztviselõire, közalkalmazottaira, munkavállalóira, a nyugállomány tagjaira, a honvéd

tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, valamint a Honvédség munkáját segítõ magyar és külföldi személyekre.

(2) E rendelet nyugállományú katonákra vonatkozó rendelkezéseit a szolgálati járandóságban részesülõ személyekre

is alkalmazni kell.”

27. § Az R3. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § A katonadiplomácia területén tartós külföldi szolgálatot teljesítõk tevékenységének elismerésére

„KATONADIPLOMÁCIAI SZOLGÁLATÉRT” érdemérmet alapítok.”

28. § Az R3. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A tanulmányaikat kiváló eredménnyel befejezõ honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek részére

,,Kiváló Tanulmányokért’’

kitüntetõ címet alapítok.”

29. § Az R3. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § A miniszteri elismerések adományozásával kapcsolatos teendõket a HM személyügyért felelõs szerve végzi.”

30. § Az R3. 32. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Nem kell engedély az ENSZ, az EBESZ, az MFO és a NATO által a szolgálatukban végzett tevékenységért

adományozott kitüntetések vagy más szolgálati jelek viselése esetén.”

31. § Az R3. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel a Honvédség állományában ténylegesen eltöltött idõtartam után, az

50. §-tól eltérõen a szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött idõ lejártát követõen adományozható. A szolgálati

viszonyban történt megszakítások esetén a figyelembe vehetõ idõket össze kell vonni.”

32. § Az R3. 46. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A díjak odaítélésére személyi javaslatot tehetnek

a) a Honvédelmi Minisztérium fõosztályvezetõi,

b) az MH középszintû vezetõ szervének parancsnoka,

c) a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetõi, valamint a KNBSZ

fõigazgatója,

d) a honvédelmi tárcával kapcsolatban álló társadalmi, kulturális és hagyományõrzõ szervezetek vezetõi.

(5) A (4) bekezdés szerinti személyekre vonatkozó javaslattételre a HM vonatkozásában a HM közigazgatási

államtitkára, az MH vonatkozásában a Honvéd Vezérkar fõnöke jogosult.”

33. § Az R3. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § Az érdem utáni szolgálati jelek, kitüntetõ címek és oklevelek adományozása – e rendelet eltérõ rendelkezése

hiányában – augusztus 20-án, március 15-én, október 23-án, a Honvédelem Napján, május 21-én, fegyvernemi és

csapatünnepeken, valamint a nyugállományba helyezés napján történik.”
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34. § Az R3. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § A Honvédségnél hivatásos és szerzõdéses állományban ténylegesen eltöltött évek elismeréséül

adományozott szolgálati jelek és a kormánytisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók hosszú idõn át kifejtett

színvonalas munkájának, szakmai tevékenységének elismeréséül adományozott oklevelek az esedékesség

hónapjában, a felterjesztõ alakulatnál megrendezésre kerülõ állománygyûlésen kerülnek átadásra.”

35. § Az R3. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53. § A Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelre vonatkozó javaslatokat névjegyzéken, alakulatonként,

rendfokozati állománykategóriánként és fokozatonként kell a HM személyügyért felelõs szervéhez felterjeszteni az

adományozás elõtt két hónappal.”

36. § Az R3. 57. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nyugállományú katonákra vonatkozó javaslatot az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

parancsnoka tehet. A cím adományozását társadalmi, nyugdíjas szervezet is kezdeményezheti.”

37. § Az R3. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § (1) A KNBSZ az elismerésekre vonatkozó javaslatait az e rendeletben meghatározott felterjesztési rendtõl

eltérõen is kezdeményezheti.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személyek részére adományozható érdem utáni szolgálati jelek és kitüntetõ címek

számát – az összesen adományozható kereten belül – évenként a honvédelemért felelõs miniszter határozza meg.”

38. § Az R3. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

39. § Az R3.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „az Altiszti”,

b) 12/A. §-ában, 38. § (4) bekezdésében, 42/A. §-ában az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH”,

c) 20. § (1) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatalnál” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-nél”,

d) 20. § (2) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

e) 32. § (5) és (6) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 64. § (5) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész

helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

f) 44. § (1) bekezdésében az „59. § (2) bekezdésének a) és c)–d) pontja” szövegrész helyébe az „59. §

(2) bekezdésének a) és c) pontja”,

g) 46. § (6) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

h) 56/A. § (1) bekezdésében a „HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója” szövegrész helyébe

a „HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) parancsnoka”,

i) 57. § (3) bekezdésében a „lakóhelyük szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe

a „lakóhelyük szerint illetékes katonai igazgatási szerv”,

j) 58/A. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar Fõnökének” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke

részére”,

k) 58/A. § (3) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar Fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,

l) 1. számú melléklet 2/A. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

m) 1. számú melléklet 4. pontjában a „Tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „Altiszti”,

n) 2. számú melléklet 22., 27. és 28. pontjában a „Tts.-i (zls.-i)” szövegrész helyébe az „Alt-i, (zls.-i),

o) 2. számú melléklet 36. pontjában a „Külföldi kitüntetések” szövegrész helyébe a „Külföldi kitüntetések és az ENSZ,

az EBESZ, az MFO és a NATO által a szolgálatukban végzett tevékenységért adományozott kitüntetések vagy más

szolgálati jelek”

szöveg lép.

40. § Hatályát veszti az R3.

a) 7. §-ában a „köztisztviselõi,” szövegrész,

b) 12. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõk,” szövegrész,

c) 44. § (3) bekezdése.
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4. A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló

31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

41. § A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.)

HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire

(a továbbiakban együtt: Honvédség), a Honvédség szervezeteiben szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses

katonára (a továbbiakban együtt: állomány tagja), az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítõre

(a továbbiakban valamennyi együtt: tényleges katonai állomány), továbbá a nyugállomány tagjára és a szolgálati

járandóságban részesülõ személyekre (a továbbiakban: nyugállományú katona) terjed ki.”

42. § Az R4. 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) honvédségi nyugdíjas: a nyugállományú katona, és az a volt közalkalmazott, akit a Honvédségtõl nyugdíjaztak;”

43. § Az R4. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

44. § Az R4.

a) 3/A. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes

katonai igazgatási szerv”,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „létszámleépítés miatt” szövegrész helyébe az „a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja

alapján”,

c) 11. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „lakóhely

szerint illetékes katonai igazgatási szervek”,

d) 12. § (3) bekezdésében a „megyei hadkiegészítõ parancsnok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes

katonai igazgatási szerv parancsnok”,

e) 13. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

f) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „területileg illetékes megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ parancsnokságokkal”

szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervvel”,

g) 22. § (1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes

katonai igazgatási szervek”,

h) 3. számú mellékletében az „MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj” szövegrész helyébe az „MH 37. II. Rákóczi

Ferenc Mûszaki Ezred”,

i) 3. számú mellékletében az „MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred” szövegrész helyébe az „MH 54. Veszprém

Radarezred”

szöveg lép.

5. A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosítása

45. § A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a Magyar Honvédségre, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban

együtt: honvédség), valamint e rendeletben meghatározott igényjogosultak körére terjed ki.”

46. § Az R5. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

47. § Az R5.

a) 3. § a) pont 2. pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe

a „kormánytisztviselõi”,

b) 3. § a) pont 4. pontjában az „a nyugállományú katona” szövegrész helyébe az „a nyugállomány tagja, a szolgálati

járandóságban részesülõ személy (a továbbiakban: nyugállományú katona)”,

c) 2. számú melléklet táblázatában a „ktv.” szövegrész helyébe a „kotv.”

szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5823



48. § Hatályát veszti az R5. 5/A. §-a és az azt megelõzõ alcím.

6. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó

részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló

30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

49. § A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint

a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.)

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

„(1) A rendelet hatálya a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál

(a továbbiakban: KNBSZ), a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságoknál

(a továbbiakban együtt: szervezetek) belföldön szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses, önkéntes mûveleti

tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonákra, a munkavégzésre irányuló jogviszony, a közalkalmazotti

jogviszony és a közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott állományra (a továbbiakban együtt: személyi

állomány) terjed ki.”

50. § Az R6. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § Az expozíciós idõ mértékének megállapításánál a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rendelet

szabályai szerint kell eljárni.”

51. § Az R6. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A KNBSZ-nél végzett felügyeleti tevékenységbe csak a honvédelemért felelõs miniszter engedélyével és csak

olyan személy vonható be, akinél a „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés kockázati tényezõt nem tárt fel.”

7. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi

állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló

26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása

52. § (1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet

(a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen szervezetek

személyi állományába tartozó, külföldi szolgálatot teljesítõ, illetve munkát végzõ (a továbbiakban együtt: külföldi

szolgálatot teljesítõ) vagy külföldi tanulmányokat folytató]

„g) honvéd altiszt-jelöltekre,”

(2) Az R7. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hjt. 109/A. §-a szerinti vezetõk esetében e rendelet rendelkezéseit külön jogszabály által nem szabályozott

kérdésekben kell alkalmazni.”

53. § Az R7. 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiküldött részére a külföldön vele egy háztartásban élõ házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa

(a továbbiakban: házastárs) és az általa eltartott, (2) bekezdés szerinti gyermeke (a továbbiakban együtt: családtagi

pótlékra jogosító hozzátartozók) után a kint tartózkodásuk ideje alatt – a 8. §-ban foglaltak kivételével – családtagi

pótlék jár. Az élettársi viszonyt hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A határozatban vagy parancsban megállapított

családtagi pótlék a kiküldött részére a pénzügyi ellátó szerv részérõl akkor folyósítható, ha a családtagi pótlékra

jogosító hozzátartozó(k) kiérkezését a kiküldött írásban bejelentette. A családtagi pótlék összegét a külföldi

szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl szóló miniszteri

rendeletben meghatározott állományilletékes parancsnok besorolási határozatban vagy parancsban, vagy – ha

a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon állapítja meg.

(2) Családtagi pótlék a kiküldöttel az állomáshelyen együtt élõ,

a) a kiküldött és házastársa, vagy

b) a kiküldött vagy házastársa

vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt, gyámságba vett gyermeke után jár a gyermek nemzeti köznevelésrõl szóló

törvény szerinti tankötelezettsége megszûnéséig, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanuló gyermek
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esetében annak a tanévnek a végéig, amelynek idõtartama alatt a huszadik életévét – a fogyatékos személyek jogairól

és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló jogszabály szerinti fogyatékos tanuló esetében a huszonharmadik életévét –

betölti.

(3) Ha a kiküldött családtagi pótlékra jogosító gyermekének életkora meghaladja a nemzeti köznevelésrõl szóló

jogszabály szerinti tankötelezettség felsõ korhatárát, a tankötelezettség megszûnését követõen a kiküldöttnek

a családtagi pótlék folyósításának elõfeltételeként évente – a tanévkezdést követõen – iskolalátogatási igazolást kell

benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez, melyet az illetékes pénzügyi ellátó szerv a beérkezést követõ tizenöt

napon belül másolatban továbbít az illetékes személyügyi szervhez.”

54. § Az R7. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hozzátartozója a (4) bekezdés szerinti utazásaihoz szolgálati vagy

saját gépjármûvet vesz igénybe, részére az 54. és 58. §-okban foglaltak szerinti költségtérítések fizethetõk.”

55. § (1) Az R7. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ideiglenes külföldi szolgálat elrendelésére jogosult

a) a honvédelemért felelõs miniszter,

b) a HM parlamenti államtitkára,

c) a HM közigazgatási államtitkára,

d) a HM helyettes államtitkárai,

e) a Honvéd Vezérkar fõnöke,

f) a KNBSZ fõigazgatója,

g) a külföldi utazási kerettel rendelkezõ katonai szervezetek vagy szervek vezetõi

a szolgálati alárendeltségükbe tartozók tekintetében.”

(2) Az R7. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ideiglenes külföldi szolgálatot minden esetben írásban, vezénylési határozattal vagy paranccsal, vagy

– ha a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon kell elrendelni. A vezénylési határozat vagy parancs vagy – ha

a vezénylésrõl döntési lap készül – a döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét az

illetékes pénzügyi ellátó szervvel elõzetesen véleményeztetni kell. Az aláírt vezénylési határozat vagy parancs

ellenjegyzését a külön miniszteri utasításban kijelölt honvédségi szervezet végzi az utasításban meghatározott

eljárásrend szerint. Az elõzõektõl eltérõen a KNBSZ fõigazgatója által, a hatáskörébe tartozó utazási keret terhére

elrendelt ideiglenes külföldi szolgálatok esetében a vezénylési határozat vagy parancs tervezetének pénzügyi

járandóságokra vonatkozó szövegrésze véleményezését és az aláírt vezénylési határozat vagy parancs ellenjegyzését

a KNBSZ saját pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.”

(3) Az R7. 50. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A KNBSZ fõigazgatója saját szervezete költségvetése terhére elrendelt ideiglenes külföldi szolgálat esetében

a kiutazási engedély tartalmát az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörükben határozzák meg.

Ilyen esetben a kiutazási engedély az (5) bekezdés a)–e) pontjainak megfelelõ adatokat tartalmazza azzal az eltéréssel,

hogy a születési idõt és az útlevélszámot azon nem kell feltüntetni.”

(4) Az R7. 50. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5)–(6) bekezdések figyelembevételével elõkészített vezénylési határozat, vagy parancs vagy – ha a

vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lap tervezetéhez, annak (4) bekezdés szerinti ellenjegyzését megelõzõen

csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülõ költségek kalkulációjáról szóló összesítõ kimutatást, amelyet a 7.

számú melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.”

56. § Az R7. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kiküldötteket a külföldi napidíj szempontjából a következõ kategóriákba kell besorolni:

a) az 1. kategóriába tartozik

aa) az I/VI. vagy annál magasabb besorolási kategóriával rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes

tartalékos katona,

ab) a hivatásos és szerzõdéses katonák illetményrendszere szerinti legalább I/VI. besorolási kategóriával

rendszeresített beosztást betöltõ közalkalmazott,

ac) a magasabb vezetõi beosztást betöltõ közalkalmazott
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b) a 2. kategóriába tartozik

ba) az I/IV–V. besorolási kategóriával rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,

bb) a „H”–„J” fizetési osztályba sorolt vagy vezetõi beosztást betöltõ közalkalmazott

c) a 3. kategóriába tartozik

ca) az I/I–III. besorolási kategóriával rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,

cb) az „E”–„G” fizetési osztályba sorolt, de nem vezetõ beosztást betöltõ közalkalmazott

d) a 4. kategóriába tartozik

da) a II/I–X. besorolási kategóriával rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,

db) a honvéd tisztjelölt, a honvéd tiszthelyettes-jelölt,

dc) az „A”–„D” fizetési osztályba sorolt közalkalmazott.”

57. § Az R7. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„61. § Az 54–59. §-okban nem szabályozott, elõzetesen nem meghatározható egyéb költségek (különösen szolgálati

telefon, helyi utazások költsége) a kiküldõ utólagos engedélyével – a kiutazási engedély módosítását követõen –

számolhatók el.”

58. § Az R7. 63. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A külföldi tanulmányok ideje alatt a kiküldöttet – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – következõ juttatások illetik meg:]

„c) a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezõen elõírt és leigazolt

tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítése, amennyiben

azt a fogadó fél vagy a kiküldõ nem biztosítja térítésmentesen,”

59. § Az R7. 67. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kiküldöttnek a honvédségtõl és a fogadó féltõl független szervtõl vagy személytõl, nem a megélhetéssel

összefüggésben biztosított juttatást (különösen a tanulmányi verseny díját) az (1) bekezdés szerinti összegbe nem

lehet beszámítani.”

60. § Az R7. 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A külföldi tanulmányok folytatását minden esetben írásban, vezénylési határozattal vagy paranccsal kell

elrendelni. A kiküldött külföldi tanulmányokkal összefüggõ járandóságait a vezénylési vagy besorolási határozat vagy

parancs tartalmazza. A vezénylési vagy besorolási határozat vagy parancs, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap készül –

a döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét a HM KPH-val elõzetesen

ellenjegyeztetni kell. Az elõzõektõl eltérõen a KNBSZ fõigazgatója által, a KNBSZ költségvetése terhére elrendelt

külföldi tanulmány esetében a vezénylési vagy besorolási határozat vagy parancs tervezetének pénzügyi

járandóságokra vonatkozó szövegrésze ellenjegyzését a KNBSZ saját pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.”

61. § Az R7. a 6. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

62. § (1) Az R7.

a) 2. §-ában a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk”,

b) 3. § a) és b) pontjában a „három hónapot” szövegrész helyébe a „kilencven napot”,

c) 3. § f) pontjában az „a Magyar Köztársaságtól” szövegrész helyébe az „a Magyarországtól”,

d) 3. § g) pontjában, i) pont 1–3., 5–6. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyarország”,

e) 3. § i) pont 6. pontjában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe az

„a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,

f) 3. § i) pont 7. pontjában, 6. § (8) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében a „honvédelmi

miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

g) 3. § i) pont 8. alpontjában a „kiutazási engedélyt” szövegrész helyébe a „vezénylési határozatot vagy parancsot”,

h) 3. § k) pont 2. pontjában, l) pont 2. pontjában, 6. § (4) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 19. §

(1) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében, 27. §-ában, 28. § (6) bekezdésében az „az MK KFH” szövegrész helyébe

az „a KNBSZ”,

i) 3. § l) pont 1. alpontjában az „a HM FHH” szövegrész helyébe az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

alárendelt, feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége”,
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j) 6. § (2) bekezdésében a „besorolási határozatban (parancsban)” szövegrész helyébe a „besorolási határozatban

vagy parancsban, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon”,

k) 15. § (4) bekezdésében az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „MH

Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház)”,

l) 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 56. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe

a „Magyarországgal”,

m) 21. § (1), (3) és (5) bekezdésében az „az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe

az „a Honvédkórház”,

n) 21. § (2) bekezdésében az „a KMREP-tõl” szövegrész helyébe az „az FKH ESZSZ-tõl”,

o) 32. § (1) bekezdés b) pontjában és 50. § (5) bekezdés g) pontjában az „alkalmazotti azonosító számát” szövegrész

helyébe a „személyügyi törzsszámát”,

p) 32. § (3) bekezdésében a „besorolási határozat (parancs)” szövegrész helyébe a „besorolási határozat vagy

parancs, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lap”,

r) 32/A. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettese” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar

fõnökének helyettese”,

s) 35. §-ában a „köztisztviselõi illetményalappal” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi illetményalappal”,

t) 37. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi illetményalap” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi illetményalap”,

u) 50. § (5) bekezdésében a „kiutazási engedélynek” szövegrész helyébe a „vezénylési határozatnak vagy

parancsnak”,

v) 50. § (6) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében és 61. §-ában a „kiutazási engedély” szövegrész helyébe

a „vezénylési határozat vagy parancs”,

w) 51. § (1) bekezdés d) pontjában a „kiutazási engedélyben” szövegrész helyébe a „vezénylési határozatban vagy

parancsban”,

x) 52. § (2) bekezdés d) pontjában a „honvéd tiszthelyettes-jelölt” szövegrész helyébe a „honvéd altiszt-jelölt”,

y) 52. § (4) bekezdés b) és c) pontjában az „5 napot” szövegrész helyébe a „7 napot”,

z) 71. § (2) bekezdésében a „9. alpontja szerinti külföldi tanulmányokat elrendelõ engedélyezõ elöljáró alárendelt

illetékes szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „8–9. alpontja szerinti külföldi tanulmányok esetén

a honvédség központi személyügyi szerve”

szöveg lép.

(2) Az R7.

a) 1. számú melléklet táblázat negyedik oszlopában a „Köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „Kormánytisztviselõk”,

b) 3. számú melléklet táblázat negyedik oszlopában a „honvéd tiszthelyettes-jelöltek” szövegrész helyébe a „honvéd

altiszt-jelöltek” szöveg lép.

63. § Hatályát veszti az R7.

a) 3. § k) pont 1. alpontjában az „együttmûködve a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatallal (a továbbiakban: HM

FHH)” szövegrész,

b) 3. § k) pont 5. alpontjában az „együttmûködve a HM FHH-val” szövegrész,

c) 22. §-a,

d) 42. §-ában és 63. § (1) bekezdés g) pontjában a „külföldi napidíj és egyéb” szövegrész,

e) 48. § (1) bekezdésében az „a 22. §,” szövegrész,

f) 60. §-a,

g) 63. § (3) bekezdésében az „a 7. § (2) bekezdésében említett jogszabály szerint” szövegrész,

h) 66. § (2) bekezdése,

i) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)” oszlop 5. sorában az „– egyetemi tanár,

kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó” szövegrész,

j) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)” oszlop 6. sorában a „– fõiskolai tanár, egyetemi

docens, tudományos fõmunkatárs” szövegrész,

k) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)” oszlop 7. sorában a „– fõiskolai docens,

adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs” szövegrész,

l) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fizetési osztály)” oszlop 8. sorában a „– tudományos

segédmunkatárs” szövegrész.
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8. A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek

kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet módosítása

64. § A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló

17/2008. (VII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó

szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek

összességére.”

65. § Az R8.

a) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 18. sorában, 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat

7. sorában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal Rádióelektronikai Felderítõ Igazgatóság" szövegrész helyébe

az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

b) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 5., 6. sorában és 19–23. sorában, valamint a 4. számú melléklet

VII. fejezetében lévõ táblázat 4–6. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (Logisztikai fõnökség,

Haditechnikai fõnökség)" szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

c) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 7–9. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (Híradó

és Informatikai fõnökség)” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

d) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 10–14. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

(Logisztikai fõnökség, Repülõ mérnök mûszaki fõnökség)” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium

miniszter által kijelölt szerve”,

e) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 15–17. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

(Logisztikai fõnökség, Hadtáp fõnökség)” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által

kijelölt szerve”,

f) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 8. sorában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal humán igazgató”

szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

g) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 4–6. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

(Logisztikai fõnökség, Haditechnikai fõnökség)” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter

által kijelölt szerve”,

h) 4. számú melléklet 2712-06 Biztonsági alapfeladatok alcímen belül a „C A Magyar Köztársaság biztonság- és

védelempolitikai alapelvei” szövegrész helyébe a „C Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelvei”,

i) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 9. sorában az „az MK Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész

helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”

szöveg lép.

66. § Hatályát veszti az R8. 3. § (2) bekezdése.

9. Záró rendelkezés

67. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. Az R1. 6. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „6. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez 

A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök osztálybasorolási pótlékának mértéke az 
illetményalap százalékában 

1. 2. 3. 
Kategória Megnevezés 

osztálybasorolás esetén (havi %) 

1. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, 
harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, 
üzemmérnököknek 

12,6 9,5 7,1 

2. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki 
altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás 
technikus altisztjeinek és tiszteseinek 

10,8 8,1 6,3 

3. Az ejtőernyős tiszteknek 12,6 9,5 7,1 

4. Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek 10,8 8,1 6,3 
” 

 
 
 
 
 

 
1. Az R1. 7. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „7. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez 

A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök részére az osztálybasorolási pótlék 
csökkenésének kompenzálásaként folyósítandó kiegészítő illetmény mértéke az illetményalap 
százalékában 

1. 2. 3. 
Kategória Megnevezés 

osztálybasorolás esetén (havi %) 

1. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, 
harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, 
üzemmérnököknek 

11,4 8,5 6,4 

2. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki 
altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás 
technikus altisztjeinek és tiszteseinek 

7,2 5,4 4,2 

3. Az ejtőernyős tiszteknek 11,4 8,5 6,4 

4. Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek 7,2 5,4 4,2 
” 
 

1. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

2. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez
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1. Az R3. 1. számú melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím: Sugárkoszorúval határolt, honvéd tisztjelölt részére arany, honvéd 
altiszt-jelölt részére ezüst színű érem, előlapján Kossuth címer, keresztben elhelyezett kard és toll rátéttel. Az érem 
mérete 38x56 mm, tombach anyagú, aranyozott, illetve ezüstözött antikolt kivitelben. Patentrögzítéssel.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Az R4. 2. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „2. melléklet a 31/2002. (V. 3.) HM rendelethez 
A kérelmek elbírálásának szempontjai 
A) Az elbírálás alapja a kitöltött jelentkezési lap. A jelentkezési lap mellékletét képezi: 
1. a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyait hitelesen bizonyító igazolások; 
2. a jogosult egészségi állapotát bizonyító igazolások; 
3. a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szerve által készített környezettanulmány. 
B) A környezettanulmánynak tartalmaznia kell az elbíráláshoz szükséges, a jogosultra vonatkozó 1–6. pontban 
felsorolt adatokat: 
1. Jövedelmi és vagyoni helyzet, anyagi rászorultság (különösen nyugdíj mértéke, egyéb jövedelmek, ingó és 
ingatlan vagyon, különös tekintettel lakástulajdon) mértéke. 
2. Jelenlegi szociális körülményei [lakáskörülmények (különösen bérlet, albérlet, haszonélvezet), szociális környezet 
(különösen egyedülálló, családtagok távolsága, rokoni-baráti környezet), a település jellege (falu, város), 
önkormányzati ellátás, bűnügyi fertőzöttség]. 
3. Egészségi állapot (különösen saját, illetve házastárs önmaga ellátására képes, segítséggel képes, képtelen, 
mozgássérült, mozgáskorlátozott). 
4. Életkor. 
5. Jogosultság (különösen katona, özvegy). 
6. Katonai érdemek (különösen szolgálatban eltöltött idő, kapott kitüntetések, rendfokozat). 
C) A környezettanulmány kiterjedhet további olyan tényekre is, amelyek a jogosult nyugdíjas otthonban történő 
elhelyezése szempontjából jelentőséggel bírnak (különösen hősi halott özvegye)." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Az R5. 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „1. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez 
Keretgazda Üdültetési Szervezet 
1. HM személyügyért felelős szerve 
2. MH központi személyügyi szerve 
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
4. MH összhaderőnemi középszintű irányító szerve” 

3. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

4. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

5. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez



”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2012. (III. 6.) KIM rendelete
egyes cégeljárási rendeletek módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § f) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján az 1. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §

b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §

j) pontjában foglalt meghatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 133/A. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban

és más cégügyekben 25/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. § Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más cégügyekben

25/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Efizvhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az illetéket és a közzétételi költségtérítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napját

megelõzõen az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként mûködõ

Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat)

honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthetõ illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési

utalványmintán (a továbbiakban együtt: utalvány) szereplõ adatok feltüntetésével – elektronikus úton – kell

megfizetni.”

2. § Hatályát veszti az Efizvhr.

a) 4. és 5. §-a és az azt megelõzõ alcím,

b) 9. §-ban az „és az 5. § (4) bekezdésében” szövegrész.

2. A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló

22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.)

IM rendelet

a) 3. §-a,

b) 7. § (1) bekezdés c) pontja.

3. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történõ letétbe helyezésérõl

és közzétételérõl szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

4. § A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történõ letétbe helyezésérõl és közzétételérõl szóló

11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A céginformációs szolgálat a beküldött beszámoló informatikai ellenõrzését haladéktalanul elvégzi, és azt

követõen összeveti a beszámoló mellé csatolt elektronikus ûrlapon megjelölt cégjegyzékszámot és adószámot
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a cégjegyzék adataival. Ha a beszámoló informatikailag helyesen került beküldésre, valamint az elektronikus ûrlapon
megadott cégjegyzékszám és adószám helyes, a céginformációs szolgálat a dokumentumokat befogadottnak tekinti,
amely tényrõl elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldõ személy részére. Amennyiben a beküldött beszámoló
informatikailag hibás, vagy az elektronikus ûrlapon megadott cégjegyzékszám és adószám nem megfelelõ,
a céginformációs szolgálat errõl haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldõ személy részére.
Ebben az esetben a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.”

5. § Hatályát veszti az ügyvédi székhely szolgáltatásról szóló 49/2007. (XI. 14.) IRM rendelet. 

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 4. §-a 2012. április 1. napján lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti. 

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete
az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és g) pont ga) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeirõl és
felügyeletérõl szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) mikrobiológiai surveillance: kórokozók elõfordulása és rezisztenciájának nyomon követése, a fertõzõ betegségek
jelentésének rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti, bejelentésre kötelezett kórokozók elõfordulásának
azonosítására irányuló célzott surveillance;”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az infekciókontroll tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
surveillance:)
„aa) egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések surveillance-a,”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az e rendelet szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosításával – az ellátás
szintjének megfelelõ – infekciókontroll tevékenységet folytat.
(2) Alapellátás, illetve járóbeteg-szakellátás keretében egy szakmában ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
infekciókontroll tevékenysége legalább a fertõzések átvitelének megakadályozását célzó elõírásoknak megfelelõ
fertõtlenítési gyakorlatot, így különösen kéz-, bõr-, eszköz- és felületfertõtlenítést, sterilanyag ellátást, az elõírásoknak
megfelelõ kommunális és veszélyes hulladékkezelés írásban is szabályozott bevezetését foglalja magában. Az
egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi tevékenységet végzõ egészségügyi dolgozók esetében az
infekciókontroll területét érintõ képzést és rendszeres továbbképzést kell biztosítani.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli, járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézetre vonatkozó

minimumfeltételeket az 1. melléklet 1. pontja, a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó

minimumfeltételeket az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(4) Járóbeteg-szakellátást is nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet 1. pontja szerinti minimumfeltételeket a

fekvõbeteg-szakellátást nyújtó infekciókontroll szervezeti egységén keresztül is biztosíthatja.

(5) Gyógyintézetben az e rendelet szerinti infekciókontroll tevékenység végrehajtásáért a gyógyintézet fõigazgatója a

felelõs.

(6) Az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket

a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedély kiadásakor annak feltételeként és

b) az egészségügyi szolgáltató mûködése során folyamatosan

biztosítani kell.

(7) Amennyiben az 1. melléklet 2. b) és 2. c) pontja szerinti fekvõbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató

több önálló telephellyel rendelkezik, a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet szerinti

tárgyi feltételeket és az infekciókontroll nõvérekre vonatkozó személyi feltételeket telephelyenként

ágyszámarányosan, az egyéb feltételeket a székhelyén köteles biztosítani.

(8) A járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézetben és a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi

szolgáltatónál

a) a 3. § (1) bekezdés i) pontja szerinti képzés valamennyi új belépõ egészségügyi dolgozó esetében kötelezõ,

b) a továbbképzést évi egy alkalommal valamennyi egészségügyi dolgozó számára – dokumentált módon – lehetõvé

kell tenni.

(9) Az új belépõ egészségügyi dolgozók (8) bekezdés szerinti képzésének a következõ témaköröket kell tartalmaznia: a

nosocomiális fertõzések jelentõsége, nagyságrendje, terjedési módja és megelõzése; kézhigiéne; izolációs

rendszabályok; védõeszköz használat; teendõk multirezisztens kórokozók elõfordulása során, illetve az egészségügyi

szolgáltató helyi infekciókontrollal kapcsolatos eljárásrendjei.”

4. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – a 8. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi

szolgáltatók esetében az infekciókontroll szervezeti egységen keresztül –

a) adatokat szolgáltat

aa) a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, országos surveillance adatbázisba az NM rendeletben foglaltak szerint,

ab) félévenként az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisába az antimikrobiális szerek

felhasználásáról és hasznosításáról osztályos bontásban és antibiotikum csoportonként, és

ac) az országos mikrobiológiai adatbázisba évente,

b) részt vesz – évente két alkalommal – az OEK körvizsgálataiban, és

c) éves jelentést készít a 3. § (1) bekezdése szerinti infekciókontroll tevékenységérõl az országos tisztifõorvos által

kiadott szempontok szerint, és azt a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a

tárgyévet követõ év február 20-ig megküldi; az éves jelentés tartalmazza az egészségügyi szolgáltatónál mûködõ, 10. §

szerinti Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: IIAB) éves tevékenységére vonatkozó

összesített beszámolót is.”

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

„(1) Az egészségügyi szolgáltatók e rendelet szerinti infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az

infekciókontroll-minimumok biztosítását és mûködését az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala, valamint a fõvárosi

és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi

intézete (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv), illetve az egészségügyi szolgáltatók

szakfelügyeletét ellátó szervek rendszeresen ellenõrzik.”

6. § Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint mûködik. A MIAB elnöke a megyei

tisztifõorvos, titkára a megyei tisztifõorvos javaslata alapján az ügyrendben meghatározott személy. A MIAB tagjai a

megyei (fõvárosi) tisztifõgyógyszerész, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója

által kijelölt személy, és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai, és infekciókontroll tevékenység

felett szakfelügyeletet gyakorló, területileg illetékes szakfelügyelõk.”
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7. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OEK

a) mûködteti az ÁNTSZ Országos Szakmai Információs Rendszerének (a továbbiakban: OSZIR) részét képezõ, az

egészségügyi ellátással kapcsolatos fertõzések és kórokozóik monitorozására szolgáló országos adatbázist, az OSZIR

Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (a továbbiakban: OSZIR NNSR),

b) mûködteti az OSZIR részét képezõ, országos mikrobiológiai adatbázist,

c) mûködteti az OSZIR NNSR részét képezõ, az antimikrobiális szerek felhasználásának országos adatbázisát,

d) az a)–c) pontban foglalt adatbázisok alapján végzi a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségét,

e) kidolgozza az infekciókontrollal kapcsolatos standardokra és indikátorokra vonatkozó ajánlást,

f) az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl módszertani leveleket dolgoz ki, amelyeket az

egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzétesz.”

8. § Az R. a „Záró és átmeneti rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) Az OEP az OSZIR NNSR számára negyedévente, a következõ hónap 15-éig elektronikus formában megküldi

a tárgyi negyedévre vonatkozó, a 2. melléklet 1. pontja szerinti, a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ

gyógyszertárakban kiváltott antimikrobiális szerekrõl szóló adatokat.

(2) Az OEP havonta, elektronikus formában megküldi az OSZIR NNSR számára a 2. melléklet 2. pontja szerint az elõzõ

hónapban lejelentett valamennyi „septicaemia”, illetve „sepsis” kifejezést tartalmazó BNO megnevezéshez tartozó

esetszámot.”

9. § Az R. 15. § (8) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„c) az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról

szóló 2009. június 9-i 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás.”

10. § (1) Az R. Melléklete helyébe – az R. 1. mellékleteként – az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

a) 1. § b) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra” szövegrész helyébe az „Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szöveg,

b) 2. § i) pontjában és 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „surveillance-e” szövegrész helyébe

a „surveillance-a” szöveg,

c) 5. §-ában az „e) pontja” szövegrész helyébe az „f) pontja” szöveg, az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe

az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „a Melléklet 3. pont a)–b) alpontjában” szövegrész helyébe az

„az 1. melléklet 2. pontjában” szöveg,

e) 7. §-ában az „A Melléklet 2. és 3. pontja” szövegrész helyébe az „Az 1. melléklet” szöveg, az „a Mellékletben”

szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében az „az orvosigazgató” szövegrész helyébe az „a fõigazgató” szöveg,

g) 14. § (2) bekezdésében az „a)–b) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c) pontja” szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez

„1. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Járóbeteg-szakellátást nyújtó önálló rendelõintézet

A B C

1. Egészségügyi szolgáltatóra
vonatkozó
minimumfeltételek

Munkakör A munkakör betöltéséhez
szükséges végzettség vagy
szakképesítés

2. Személyi feltételek: 1 fõ szakdolgozó szakápoló vagy diplomás
ápoló munkakörben

– epidemiológiai szakápoló,
– diplomás ápoló

3. 1 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr
vagy közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ

– közegészségügyi-járványügyi
ellenõr,
– közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ,
– népegészségügyi ellenõr,
– okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelõ szakon,
– okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon

4. Tárgyi feltételek: OSZIR NNSR-be történõ online
adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat
és a szoftver futtatására alkalmas
számítógép biztosítása

5. Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:

– surveillance1: 3. § (1) bekezdés a) pont
aa) és ad) alpontja, valamint b) pontja
szerinti tevékenység
– megelõzõ tevékenység: 3. § (1) bekezdés
c) és g) pontja, valamint 3. § (2) bekezdése
szerinti tevékenység
– képzés: 3. § (1) bekezdés i) pontja

1 Csak egynapos sebészeti ellátás, valamint dialízis ellátás nyújtása esetén.
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2. Fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

a) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy alatt és a krónikus ellátást nyújtó hosszú ápolási
idejû intézmények, valamint a rehabilitációs intézetek/kórházak, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatókat

A B C

1. Egészségügyi
szolgáltatóra vonatkozó
minimumfeltételek

Munkakör A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés

2. Személyi feltételek:
Vezetõ:

1 fõ kórházi epidemiológus – közegészségtan-járványtan szakorvos; 
– megelõzõ orvostan és népegészségtan
szakorvos; 
– legalább 5 éves fekvõbeteg
szakellátásban szerzett infekciókontroll
szakmai gyakorlattal rendelkezõ:* 
– az orvostudomány, illetve más
egészségtudományi területen szerzett
egyetemi diplomával rendelkezõ
szakember, 
– közegészségügyi-járványügyi ellenõr, 
– közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, 
– népegészségügyi ellenõr,
– okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelõ szakon,
– okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon

3.  Munkatárs: 1 fõ infektológus – infektológus szakorvos 
– fertõzõ betegségek szakorvosa

4. 1 fõ közegészségügyi-járványügyi
ellenõr vagy
közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ 

– közegészségügyi-járványügyi ellenõr, 
– közegészségügyi-járványügyi felügyelõ, 
– népegészségügyi ellenõr, 
– okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelõ szakon, 
– okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon 

5.  2 fõ fõállású epidemiológiai
szakápoló 

– klinikai epidemiológiai szakápoló, 
– epidemiológiai szakápoló, 
– diplomás ápoló 

6.  Tárgyi feltételek:  irodahelyiség telefonnal, OSZIR
NNSR-be történõ online
adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver
futtatására alkalmas számítógép
biztosítása

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl
szóló 1997. évi XLVII. törvényben (a to-
vábbiakban: Eüak.) foglalt célok érdekében
és a szükséges mértékben betekintési jog 
a kórházi beteg adatbázisba és 
a mikrobiológiai leletekbe, ha az külön van

7.  Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:

 – éves infekciókontroll program
terv szerint a 3. § (1) és (2)
bekezdésében részletezett
tevékenységek2 
– OSZIR NNSR – kötelezõ jelentés
alrendszerbe történõ
adatszolgáltatás a fertõzõ
betegségek és a járványok
megelõzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekrõl szóló és 
a fertõzõ betegségek jelentésének
rendjérõl szóló miniszteri
rendeletekben foglaltak szerint
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b) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 400 ágy felett, kivéve a c) pont szerinti egészségügyi
szolgáltatókat

A B C

1. Egészségügyi
szolgáltatóra
vonatkozó
minimumfeltételek

Munkakör A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés

2. Személyi feltételek:
Vezetõ:

1 fõ kórházi epidemiológus 
(800 ágy felett fõállásban)

– közegészségtan-járványtan szakorvos;**

– megelõzõ orvostan és népegészségtan
szakorvos;**

– legalább 5 éves fekvõbeteg
szakellátásban szerzett infekciókontroll
szakmai gyakorlattal rendelkezõ:***

– az orvostudomány, illetve más
egészségtudományi területen szerzett
egyetemi diplomával rendelkezõ
szakember, 
– közegészségügyi-járványügyi ellenõr,
– közegészségügyi-járványügyi felügyelõ,
– népegészségügyi ellenõr,
– okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelõ szakon,
– okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon

3. Munkatárs: 1 fõ infektológus – infektológus szakorvos,
– fertõzõ betegségek szakorvosa 

4.  1 fõ közegészségügyi-járványügyi ellenõr
vagy közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ 

– közegészségügyi-járványügyi ellenõr,
– közegészségügyi-járványügyi felügyelõ,
– népegészségügyi ellenõr,
– okleveles népegészségügyi szakember
népegészségügyi felügyelõ szakon,
– okleveles népegészségügyi szakember
epidemiológia szakon 

5.  minimum 2, illetve további 300
ágyanként 1 fõ fõállású epidemiológiai
szakápoló 

– klinikai epidemiológiai szakápoló,
– epidemiológiai szakápoló,
– diplomás ápoló

6.  Tárgyi feltételek: irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be
történõ online adatszolgáltatáshoz
internetkapcsolat és a szoftver futtatására 
alkalmas számítógép biztosítása

az Eüak.-ban foglalt célok érdekében 
és a szükséges mértékben betekintési jog
a kórházi beteg adatbázisba 
és a mikrobiológiai leletekbe, 
ha az külön van

7. Infekciókontroll
minimálisan foglalja
magába:

 – éves infekciókontroll program terv
szerint a 3. § (1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek, mely
tartalmazzon legalább 1 hat hónapos cél
surveillance programot az OSZIR NNSR
önkéntes moduljaiból (sebfertõzés, ITO,
PIC surveillance)2 
– OSZIR NNSR – kötelezõ jelentés
alrendszerbe történõ adatszolgáltatás 
a fertõzõ betegségek és a járványok
megelõzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekrõl szóló 
és a fertõzõ betegségek jelentésének
rendjérõl szóló miniszteri rendeletekben
foglaltak szerint

 *    a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
 **   az adott szakvizsga vonatkozásában érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezõ
*** a közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport tekintetében érvényes mûködési nyilvántartással
rendelkezõ, és kórházhigiénés és infekciókontroll szakirányú továbbképzés birtokában
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2 Amennyiben a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laboratóriumi hátteret

közremûködõ által biztosítja, úgy a közremûködõ egészségügyi szolgáltató végzi a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) és

ac) alpontjában elõírtakat.

c) azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyeknek a mûködési engedélye az általuk végezhetõ szakmák között

tartalmazza az alábbi egészségügyi szakmakódok valamelyikét az ellátás progresszivitási szintjének

figyelembevételével:

0502 szakmakód: intenzív neonatológiai osztály (PIC II.), perinatalis (neonatalis) intenzív centrum (PIC III.),

1502 szakmakód: intenzív terápia II. vagy III. ellátási szint,

0200 szakmakód: sebészet III. ellátási szint.

A B C

1. Egészségügyi szolgáltatóra
vonatkozó minimumfeltételek

Munkakör A munkakör betöltéséhez szükséges
végzettség vagy szakképesítés

2. Személyi feltételek: Vezetõ: 1 fõ kórházi epidemiológus (400 ágy
felett fõállásban)

– közegészségtan-járványtan
szakorvos,
– megelõzõ orvostan és
népegészségtan szakorvos,
– egyéb szakorvos kórházhigiénés
és infekciókontroll szakirányú
továbbképzés birtokában

3. Munkatárs: 1 fõ infektológus – infektológus szakorvos,
– fertõzõ betegségek szakorvosa

4. minimum 2, illetve 400 ágy felett
további 300 ágyanként
1 fõ fõállású epidemiológiai
szakápoló

– klinikai epidemiológiai szakápoló,
– epidemiológiai szakápoló,
– diplomás ápoló

5. 1 fõ, egyetemeken 2 fõ
közegészségügyi-járványügyi
ellenõr vagy
közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ

– közegészségügyi-járványügyi
ellenõr,
– közegészségügyi-járványügyi
felügyelõ,
– népegészségügyi ellenõr,
– okleveles népegészségügyi
szakember népegészségügyi
felügyelõ szakon,
– okleveles népegészségügyi
szakember epidemiológia szakon

6. Tárgyi feltételek: irodahelyiség telefonnal, OSZIR
NNSR-be történõ online
adatszolgáltatáshoz internet
kapcsolat és a szoftver futtatására
alkalmas számítógép biztosítása

az Eüak.-ban foglalt célok érdekében
és a szükséges mértékben betekintési
jog a kórházi beteg adatbázisba
és a mikrobiológiai leletekbe,
ha az külön van

7. Infekciókontroll minimálisan
foglalja magába:

– éves infekciókontroll program terv
szerint a 3. § (1) és (2) bekezdésében
részletezett tevékenységek3, mely
tartalmazzon legalább 2 hat
hónapos cél surveillance programot
az OSZIR NNSR önkéntes
moduljaiból (sebfertõzés, ITO, PIC
surveillance)
– OSZIR NNSR – kötelezõ jelentés
alrendszerbe történõ
adatszolgáltatás a fertõzõ
betegségek és a járványok
megelõzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekrõl szóló és
a fertõzõ betegségek jelentésének
rendjérõl szóló miniszteri
rendeletekben foglaltak szerint
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3 Amennyiben a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a mikrobiológiai laborhátteret

közremûködõ által biztosítja, úgy a közremûködõ egészségügyi szolgáltató végzi a 3. § (1) bekezdés a) pont ab) és

ac) alpontjában elõírtakat.
”

2. melléklet a 12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Az OEP adatszolgáltatása az országos antimikrobiális szerek felhasználásának adatbázisához

A B C D E F G H I J K L

1. ATC kód * Megnevezés Alkalmazott
BNO kód

Kiváltott
doboz db

<1
éves

1–3
éves

4–6
éves

7–14
éves

15–18
éves

19–40
éves

41–60
éves

60 év
felett

2. A07**

3. D01**

4. J01**

5. J02**

6. J02A**

7. J04**

8. J05**

9. P01AA**

10. P01AB**

11. P01AB01

12. P01AB02

* a mindenkor érvényes WHO kódlista alapján
** kóddal kezdõdõ készítmények

2. Az OEP adatszolgáltatása az egészségügyi szolgáltatók által jelentett septicaemia BNO kódokhoz

tartozó esetszámokról

A B C D E F G

1. BNO * Megnevezés Intézmény Osztály Esetszám Nosocomiális
esetként
minõsített

2. A0210 Salmonella sepsis

3. A2070 Pestises septicaemia

4. A2270 Anthrax septicaemia

5. A2670 Erysipelothrix septicaemia

6. A3270 Listeria septicaemia

7. A4000 Septicaemia, A csoportú
streptococcus miatt

8. A4010 Septicaemia, B csoportú
streptococcus miatt

9. A4020 Septicaemia, D csoportú
streptococcus miatt

10. A4030 Septicaemia Streptococcus
pneumoniae miatt

11. A4080 Egyéb streptococcus okozta
septicaemia

12. A4090 Septicaemia, streptococcus
miatt k.m.n.

13. A4100 Staphylococcus aureus okozta
septicaemia
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A B C D E F G

14. A4110 Egyéb azonosított
staphylococcus okozta
septicaemia, Coagulase-negatív
staphylococcus okozta
septicaemia

15. A4120 Nem azonosított staphylococcus
okozta septicaemia

16. A4130 Haemophilus influenzae okozta
septicaemia

17. A4140 Anaerob kórokozók okozta
septicaemia

18. A4150 Septicaemia egyéb
Gram-negatív kórokozók miatt

19. A4180 Septicaemia, egyéb
meghatározott kórokozóval

20. A4190 Septicaemia, k.m.n. szeptikus
shock

21. A4191 Septicaemia többszervi
elégtelenséggel

22. A4270 Actinomyces septicaemia

23. B3770 Candida sepsis

24. O85H Gyermekágyi láz [sepsis
puerperalis]

25. P3600 B-csoportú streptococcus sepsis
az újszülöttben

26. P3610 Más és k.m.n. streptococcusok
okozta sepsis az újszülöttben

27. P3620 Staphylococcus aureus okozta
sepsis az újszülöttben

28. P3630 Egyéb és k.m.n.
staphylococcusok okozta sepsis
az újszülöttben

29. P3640 Escherichia coli okozta sepsis
az újszülöttben

30. P3650 Anaerobok okozta sepsis
az újszülöttben

31. P3680 Egyéb bakteriális sepsis
az újszülöttben

32. P3690 Újszülött bakteriális sepsise,
k.m.n.

* Az oszlop kitöltendõ a következõk szerint:

F – felvételt indokoló diagnózis

K – kísérõ betegség

Sz – szövõdmény”
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A nemzeti erõforrás miniszter 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete
az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §

(2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

1. § (1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

szerinti nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmezõ elõadó-mûvészeti szervezetnek és elõadó-mûvészeti szakmai

érdekképviseleti szervezetnek (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A kérelmezõ nyilvántartásba vételi eljárásának díja az elsõfokú eljárásban 25 000 forint, a másodfokú eljárásban

16 000 forint.

(3) Az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartási adatainak kiegészítésével kapcsolatos eljárás díja az elsõfokú

eljárásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint.

2. § A kérelmezõnek a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adataiban, valamint a nyilvántartott adataiban bekövetkezõ

változások nyilvántartásban történõ átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke az

elsõfokú eljárásban 15 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint.

3. § (1) A támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultság igazolásáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljárásban

10 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint összegû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 38. pontja szerinti támogatási igazolás

kiállításáért a kérelmezõnek az elsõfokú eljárásban 20 000 forint, a másodfokú eljárásban 16 000 forint összegû

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

4. § (1) Az elsõfokú eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban:

hatóság) bevétele.

(2) A másodfokú eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj a kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

bevétele.

5. § (1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000 számú

elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel kell

megfizetni az eljárás megindítását megelõzõen. Az eljárási díjak befizetése során az átutalás közlemény rovatában,

illetve a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés befizetõ azonosító rovatában az „Elõadó-mûvészeti Iroda”

megjelölést, továbbá a kérelmezõ nevét, és ha már ismert, a nyilvántartási számát is fel kell tüntetni. A díj megfizetését

a kérelem papír alapú benyújtása esetén az átutalási bizonylat vagy a fizetési számlára történõ készpénzbefizetés

feladóvevénye másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.

(2) A másodfokú eljárásért fizetendõ díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 számú

elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 7. § (2) bekezdése 2012. március 31-én lép hatályba.

7. § (1) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.) OKM rendelet 3. §-a és 4. §-a.

(2) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjról szóló 11/2009. (III. 6.) OKM rendelet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelete
az elõadó-mûvészeti szervezetek és az elõadó-mûvészeti érdekképviseleti szervezetek
mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §

(2) bekezdés a), d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bábelõadás: jellemzõ módon bábmûvészek közremûködésével, bábmûvészeti eszközök és megoldások

felhasználásával elõadott színházi alkotás,

2. gyermek- és ifjúsági elõadás: a 0–18 éves korosztály életkori, értelmi-érzelmi sajátosságainak megfelelõ és

e korosztály színházi igényeinek kielégítését célzó elõadás,

3. hangfelvétel: zenekari (énekkari) mûnek közönség részvétele nélkül, stúdiókörülmények között készült,

a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tett rögzítése,

4. ifjúsági hangverseny: speciálisan a gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendezett, esetenként zenei

ismeretterjesztéssel is összekötött hangverseny, amelyen a közönség szervezett formában vesz részt, vagy a jegyeket

az általánostól eltérõ, kedvezményes helyáron értékesítik,

5. kamarakórus: oratorikus vagy a cappella mûvek elõadására alkalmas elõadó-mûvészeti szervezet, melynek létszáma

legalább 12, legfeljebb 30 fõ,

6. koprodukciós bemutató: az olyan elõadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet

költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó elõadó-mûvészeti szervezet – amennyiben

rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel – valamely játszóhelyén bemutattak

(a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi elõadó-mûvészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti),

7. társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás: az adóévben az elõadó-mûvészeti szervezet

tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és

térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

2. A nyilvántartásba vételi eljárás

2. § (1) Az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában a szervezet képviselõje a nyilvántartásba vételi kérelmét

az 1. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az elõadó-mûvészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata,

b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szervekrõl vezetett törzskönyvi nyilvántartásból származó,

a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vonatkozó hiteles kivonat,

c) civil szervezet vagy egyesület esetén a bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól – a szervezet

képviselõjének kérelmére – kiadott, 30 napnál nem régebbi kivonat,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó nonprofit gazdasági

társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

3. § (1) Az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezet képviselõje a nyilvántartásba vételi kérelmet a 2. melléklet

szerinti adattartalommal nyújtja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:

a) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos

létesítõ okirata,
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b) az elõadó-mûvészeti szakmai érdekképviseleti szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos adatairól

– a szervezet képviselõjének kérelmére – kiadott, az igazságügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott

tartalmú, 30 napnál nem régebbi kivonat.

(3) A (2) bekezdésében felsorolt okiratokat – amennyiben azt a kérelmezõ nem csatolja – az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

4. § Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezetet a 2. § (1) bekezdése, az elõadó-mûvészeti

szakmai érdekképviseleti szervezetet a 3. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott adatok alapján nyilvántartásba veszi.

5. § (1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv minden év február 15-ig az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról

és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (4) bekezdésében

foglaltak végrehajtása érdekében tájékoztatást kér a kultúráért felelõs minisztertõl (a továbbiakban: miniszter) az

állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetekrõl.

(2) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az állam által fenntartott elõadó-mûvészeti szervezetek esetén

a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásra tekintettel – a miniszter

tájékoztatása alapján, a közléstõl számított 15 napon belül – módosítja a nyilvántartást.

6. § Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezetek, továbbá az

elõadó-mûvészeti érdekképviseleti szervezetek jegyzékét minden év július 31-ig megküldi a miniszter, továbbá az

elõadó-mûvészeti bizottságok részére.

7. § (1) Ha a költségvetési szervként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy az eljárás

jogerõs befejezését követõen megszûnik, és közfeladatainak ellátására közhasznú szervezetté minõsített nonprofit

gazdasági társaság jön létre, a fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje a közhasznúvá minõsített nonprofit

gazdasági társaság bejegyzésétõl számított 15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosítására irányuló

kérelemmel együtt – köteles az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnél a változást bejelenteni, és az utódszervezet

nyilvántartásba vételét kérni.

(2) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek

a) a megszüntetõ jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szervet megszüntetõ hatályos okirat másolatát,

b) a törzskönyvi nyilvántartásból való törlési határozat másolatát,

c) a cégbírósági bejegyzõ végzés másolatát,

d) a hatályos létesítõ okirat másolatát,

e) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

f) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényérõl.

(3) Ha a gazdasági társaságként mûködõ elõadó-mûvészeti szervezet a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy az eljárás

jogerõs befejezését követõen a Gt. 66. §-a alapján megszûnik, és közfeladatainak ellátására költségvetési szerv jön

létre, a fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje a költségvetési szerv nyilvántartásba vételétõl számított

15 napon belül – a nyilvántartás érintett adatainak módosítására irányuló kérelemmel együtt – köteles az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnél a változást bejelenteni, és az utódszervezet nyilvántartásba vételét kérni.

(4) A fenntartó, ennek hiányában a szervezet képviselõje a (3) bekezdés szerinti kérelemmel együtt megküldi az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek

a) a megszûnt gazdasági társaság cégnyilvántartásból való törlésére vonatkozó cégbírósági végzést,

b) a költségvetési szerv létesítésérõl rendelkezõ jogszabály megjelölését vagy a költségvetési szerv létesítésérõl

rendelkezõ hatályos okirat másolatát,

c) a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló határozat másolatát,

d) a nyilatkozatát a szakmai utódlás tényérõl.

(5) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (2) és (4) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(6) A mûködési forma (1) és (3) bekezdés szerinti megváltozása esetén a fenntartó vagy ennek hiányában a szervezet

képviselõje által az 1. mellékletben foglaltakon kívül szolgáltatott adatok az újonnan létrejött elõadó-mûvészeti

szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendõk.
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8. § (1) Ha a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy részét

– az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartói, ezek hiányában legfõbb szervének döntése alapján –

a továbbiakban egy újonnan létrejött elõadó-mûvészeti szervezet látja el – ideértve a korábban létezõ, de

nyilvántartásban nem szereplõ szervezetet is – a feladatot átvevõ elõadó-mûvészeti szervezet fenntartójának, ennek

hiányában képviselõjének az újonnan létrejött elõadó-mûvészeti szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelmet kell

benyújtania a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.

(2) Ha a nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet elõadó-mûvészeti alaptevékenységét vagy annak egy részét

– az érintett elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartói, ezek hiányában legfõbb szervének döntése alapján –

a továbbiakban egy nyilvántartásba vett elõadó-mûvészeti szervezet látja el, a feladatot átvevõ elõadó-mûvészeti

szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a változást köteles bejelenteni az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szervnek a változástól, vagy annak ismertté válásától számított 15 napon belül.

(3) A fenntartó, ennek hiányában a legfõbb szervnek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatátadásra vonatkozó

döntését – a mûködési-szervezeti formához igazodóan – a feladatátadással érintett elõadó-mûvészeti szervezetek

megszüntetõ, létesítõ okiratával, továbbá a feladat átadását rögzítõ egyéb okirattal kell igazolnia.

(4) Amennyiben a kérelmezõ nem csatolja a (3) bekezdésben felsorolt okiratokat, azokat az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szerv szerzi be az illetékes szervhez történõ adatszolgáltatási kérelem benyújtásával.

(5) Az elõadó-mûvészeti alaptevékenységnek az (1) és (2) bekezdés szerinti teljes körû átadása esetén a feladatot átadó

elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában a képviselõje által az 1. mellékletben foglaltakon kívül

szolgáltatott adatok a feladatot átvevõ elõadó-mûvészeti szervezetre vonatkozó adatoknak tekintendõk.

(6) Az elõadó-mûvészeti alaptevékenységnek az (1) és (2) bekezdés szerinti részleges átadása esetén, amennyiben az

átadó elõadó-mûvészeti szervezet minõsített szervezet volt, mind a feladatot átadó, mind az átvevõ elõadó-mûvészeti

szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a minõsítésre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti adattartalommal

köteles adatot szolgáltatni az (1) és (2) bekezdés szerinti határidõn belül.

3. A minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás

9. § (1) A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje

a minõsítéshez szükséges adatokat a 3. melléklet szerinti adattartalommal nyújthatja be az elõadó-mûvészeti

államigazgatási szervnek minden év augusztus 31-ig.

(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a 3. melléklet szerinti

adattartalommal minden év augusztus 31-ig köteles adatot szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási

szervnek.

(3) Zenekar, énekkar akkor minõsíthetõ, ha az (1) bekezdésben elõírtakon túl minden év augusztus 31-ig nyilatkozik a

4. melléklet szerinti tárgyi feltételek meglétérõl és az 5. melléklet szerinti fizetõnézõszám teljesítésérõl.

(4) A nemzeti minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás során a nem állami fenntartású elõadó-mûvészeti szervezet

esetében be kell nyújtani az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a benyújtáskor hatályos, az állammal kötött,

Emtv. szerinti közszolgáltatási szerzõdés mindkét fél által hitelesített másolatát.

(5) A kiemelt minõsítéshez szükséges adatszolgáltatás során a nem önkormányzati fenntartású elõadó-mûvészeti

szervezet esetében be kell nyújtani az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a benyújtáskor hatályos, az

önkormányzattal kötött, Emtv. szerinti közszolgáltatási szerzõdés mindkét fél által hitelesített másolatát.

10. § Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezetekrõl beérkezett adatlapokat minden év

október 10-ig küldi meg az érintett elõadó-mûvészeti bizottságok és a miniszter részére.

4. A központi költségvetésbõl folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges

adatszolgáltatás

11. § (1) A minõsített színház, balettegyüttes és táncegyüttes fenntartója, ennek hiányában képviselõje köteles adatokat

szolgáltatni az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a központi költségvetésbõl folyósított támogatásnak az

adatszolgáltatást követõ költségvetési évre meghatározott mértékének megállapítása érdekében. Az adatokat

tartalmazó mûvészeti évadbeszámolót a 6. melléklet szerinti adattartalommal az elõadó-mûvészeti államigazgatási

szervnek az adatszolgáltatás évében záruló évadról kell benyújtani.
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(2) Minõsített szabadtéri színház fenntartója, ennek hiányában képviselõje – az évad sajátos idõtartamára való tekintettel

– az adatszolgáltatás évét megelõzõ, lezárt évadról köteles adatokat szolgáltatni.

(3) A minõsített zenekar, énekkar fenntartója, ennek hiányában képviselõje köteles adatokat szolgáltatni az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek a központi költségvetésbõl folyósított támogatásnak az adatszolgáltatást

követõ költségvetési évre meghatározott mértékének megállapítása érdekében. Az adatokat tartalmazó mûvészeti

évadbeszámolót a 7. melléklet szerinti adattartalommal az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek kell benyújtani.

(4) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a létesítménygazdálkodási célú

mûködési támogatás mértékének megállapításához szükséges adatokat a 8. melléklet szerinti adattartalommal

nyújtja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben részletezett adatszolgáltatás határideje június 10.

12. § (1) Amennyiben a 6. és 7. mellékletnek a tervszámokra vonatkozó adatlapján feltüntetett adatokban a benyújtást

követõen változás következik be, a módosított adatlapot legkésõbb augusztus 31-ig kell benyújtani az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

(2) A minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek fenntartója, ennek hiányában képviselõje által benyújtott,

a 6–8. mellékletben szereplõ összesített adatlapokat színház, táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti

bontásban az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv július 20-ig megküldi a miniszter és az érintett

elõadó-mûvészeti bizottságok részére. Az (1) bekezdésen foglaltaknak megfelelõen módosított adatlapokat

összesítve, színház, táncegyüttes, zenekar, valamint énekkar szerinti bontásban az elõadó-mûvészeti államigazgatási

szerv szeptember 15-ig küldi meg a miniszternek és az érintett bizottságoknak.

13. § (1) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõadások fizetõnézõszámát a vendég elõadó-mûvészeti szervezet és

a fogadó elõadó-mûvészeti szervezet a fizetõnézõszám megosztásáról szóló, az elõadó-mûvészeti szervezetek által

külön megállapodásban rögzítettek szerint számolhatja el.

(2) Az évadbeszámolóban szereplõ vendég- és tájelõadások elõadásszámát – az elõadásszámok megosztására vonatkozó

külön megállapodás hiányában – a vendég elõadó-mûvészeti szervezet és a fogadó elõadó-mûvészeti szervezet is

elszámolhatja.

(3) Az évadbeszámolóban szereplõ, koprodukcióban létrejött elõadások fizetõnézõszámát – a koprodukciót létrehozó

elõadó-mûvészeti szervezetek egymás játszóhelyein tartandó elõadások esetén – a létrehozó felek a fizetõnézõszám

megosztásáról szóló, a létrehozó elõadó-mûvészeti szervezetek által külön megállapodásban rögzítettek szerint

számolhatják el.

(4) Az évadbeszámolóban szereplõ koprodukcióban létrejött elõadások elõadásszámát a koprodukciót létrehozó

elõadó-mûvészeti szervezetek egymás játszóhelyein tartandó elõadások esetén – az erre vonatkozó külön

megállapodás hiányában – mindegyik létrehozó elõadó-mûvészeti szervezet elszámolhatja.

14. § (1) A fizetõnézõszám megállapításakor zenekar, énekkar élõ közremûködése nélkül játszott zenés színpadi mûnek kell

tekinteni valamennyi olyan zenés színpadi mûvet, ahol a zenekart vagy énekkart hangfelvétel helyettesíti (playback,

fél-playback).

(2) A zenekar, énekkar élõ közremûködésével tartott színházi elõadások fizetõnézõszámát kizárólag a színház számolhatja

el.

(3) Ha a zenekar, énekkar egy kortárs magyar mûvet többször is mûsorára tûzött, annyiszor kell figyelembe venni, ahány

alkalommal azt a tárgyévben elõadták.

5. A támogatásra való jogosultság igazolása

15. § (1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a fenntartó, a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzat, továbbá az

elõadó-mûvészeti szervezet kérelmére – a kérelem elõterjesztésétõl számított 15 napon belül – igazolja az Emtv.

szerinti támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot.

(2) Az igazolás tartalmazza:

a) a támogatásra jogosult elõadó-mûvészeti szervezet nevét, székhelyét,

b) a nyilvántartásba vétel tényét, idõpontját,

c) a nyilvántartásba vételi számot.
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6. A támogatási igazolás

16. § (1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója kérelmére a tárgyévet

(támogatás évét) követõ 60 napon belül kiállítja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

(a továbbiakban: Tao.) szerinti adókedvezményre jogosító támogatási igazolást.

(2) A kérelem tartalmazza az igazolás felhasználásának célját, a támogató nevét, székhelyét és adószámát. A kérelemhez

csatolni kell a támogatási szerzõdést, valamint a teljesítés igazolását.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet a tárgyévet követõ év

január 31-ig adatot szolgáltat az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv részére a „TESZOR 90.01

Elõadó-mûvészet”-be tartozó tevékenységek, továbbá a „TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidõs

tevékenység”-bõl a bábszínházi elõadás általános forgalmi adóval csökkentett tárgyévi tényleges jegy- és

bérletbevételérõl. E jegybevétel meghatározásánál az elõadó-mûvészeti szervezet külföldi elõadásaiból származó,

a külföldi szerzõdõ fél által kiállított igazolásban szereplõ jegybevételt is figyelembe kell venni.

(4) Az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója kérelmére a támogatási igazolás év közben is kiállítható a tárgyévben

a támogatás tényleges teljesítéséig idõarányosan megvalósult tényleges jegybevétel alapján, több támogató esetén

is annak legfeljebb 80%-áig. Ebben az esetben a támogatási kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen

csatolni kell a támogatott szervezetnek a támogatásig idõarányosan realizált tárgyévi tényleges jegybevételérõl szóló

nyilatkozatát is.

(5) A támogatási igazolás tartalmazza:

a) a támogatást nyújtó szervezet (adózó) megnevezését, székhelyét,

b) a támogatást nyújtó szervezet adószámát,

c) a támogatott elõadó-mûvészeti szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát,

d) azt a tényt, hogy a támogató szervezet a támogatást az elõadó-mûvészeti szervezet tevékenységéhez juttatta,

e) a támogatás nyújtásának idõpontját, valamint

f) az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.

(6) A társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás a támogató részére nem jelenthet vagyoni és nem

vagyoni elõnyt.

(7) Az elõadó-mûvészeti szervezet köteles a társasági adókedvezményre jogosító támogatást elkülönítetten

nyilvántartani.

(8) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került

okiratokat, egyéb dokumentumokat az igazolás kiadásának évét követõ 10 évig köteles megõrizni.

7. Ellenõrzés

17. § (1) Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezet támogatását követõ 5 éven belül

ellenõrzést folytat le, amelynek során vizsgálja különösen a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentációk

helytállóságát, továbbá a társasági adókedvezmény igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott

jegybevételt, valamint a támogatások rendeltetésszerû felhasználását.

(2) A támogatás nyújtásának és igénybevételének a közösségi szabályok alapján történõ ellenõrzése érdekében, továbbá

a társasági adókedvezményre jogosító támogatással kapcsolatban keletkezett iratokat az elõadó-mûvészeti szervezet,

valamint a társasági adókedvezményt igénybe vevõ támogató a támogatást követõ 10 évig köteles megõrizni.

8. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet – a 19. §-ban meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

19. § (1) Az 1–12. §, a 13 § (2) és (4) bekezdése, a 14. §, a 24. § (2) bekezdése, valamint az 1–8. melléklet 2012. március 31. napján

lépnek hatályba, rendelkezéseiket a hatálybalépés napján és az azt követõen indult, valamint a megismételt

eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 13. § (1) és (3) bekezdése 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

20. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá

a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõ nézõszám alsó határáról
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szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet alapján nyilvántartásba vett, 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ

elõadó-mûvészeti szervezetek a 4. § szerinti nyilvántartás részét képezik.

21. § A 2011. évben a nyilvántartásban szereplõ elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje

2012. április 30-ig a nyilvántartásban szereplõ adatainak kiegészítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettséggel

tartozik az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek. Az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában

képviselõje a nyilvántartás kiegészítéséhez szükséges adatokat az 1. melléklet szerinti adattartalommal nyújtja be az

elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek.

22. § A 2011. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig terjedõ évadra a 6. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott mûvészeti

évadbeszámolóban teljesített adatszolgáltatás során a nyilvántartásba vett színházak, bábszínházak, balett- vagy

táncegyüttesek vendég- és tájelõadásainak fizetõnézõszámát a létrehozó és a fogadó elõadó-mûvészeti szervezet is

elszámolhatja.

23. § A nyilvántartásba vett, nem minõsített elõadó-mûvészeti szervezet fenntartója, ennek hiányában képviselõje a 2013.

költségvetési évre vonatkozó, minõsítéshez szükséges adatokat a 9. §-ban elõírt mellékletek szerinti adattartalommal

legkésõbb 2012. április 10-ig nyújthatja be az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervnek. A 3. melléklet szerinti

adatszolgáltatás során az utolsó lezárt évadra vonatkozó adatokat kell megadni.

24. § (1) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól,

továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõnézõszám alsó

határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet 10–12. §-a.

(2) Hatályát veszti az elõadó-mûvészeti szervezetek mûködésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól,

továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekrõl, valamint a fizetõnézõszám alsó

határáról szóló 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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Az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok 

I. Alapadatok 
 
1. szervezet neve 
2. szervezeti forma 
3. törzskönyvi nyilvántartási szám (költségvetési szerv)/cégjegyzékszám (nonprofit gt.)/bírósági 

nyilvántartási szám (társadalmi szervezet) 
4. közhasznúsági fokozat 
5. adószám 
6. bankszámlaszám 
7. szervezet alapításának éve  
8. ha a nyilvántartásba vételi kérelem évétől számított 3 éven belül alapították, az előadó-művészeti 

tevékenység tényleges megkezdésének éve 
9. székhely  
10. alapító okiratban szereplő telephely(ek) 
11. levelezési cím 
12. honlap címe 
13. szervezet kapcsolattartó személyének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 
14. fenntartó neve 
15. fenntartó szervezeti formája 
16. fenntartó székhelye 
17. fenntartó levelezési címe 
18. fenntartó kapcsolattartójának neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 
19. civil szervezet esetén a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 

 
II. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölés 
Minden előadó-művészeti szervezet számára kitöltendő. A megfelelő típus aláhúzandó. 
1. színház (egy tagozat esetén a tagozat megnevezésével) 
2. táncegyüttes 

(ezen belül) balettegyüttes 
3. zenekar 
4. énekkar  

 
III. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti típusmegjelölés 
Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus aláhúzandó. 

 
  1. többtagozatos színház  

1.1.próza 
1.2.zenei 
1.3.tánc 

2. bábszínház 
3. gyermek- és ifjúsági színház 
4. kamarazenekar 
5. kamara-szimfonikus zenekar 
6. szimfonikus zenekar 
7. népi koncertzenekar 
8. big band 
9. kamarakórus 

 
IV. Az előadó-művészeti szervezet működése szerinti típusmegjelölés 

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus(ok) aláhúzandó(k). 
1. független színház  
2. produkciós színház 
3. befogadó színház 
4. szabadtéri színház 
5. nemzetiségi színház 

1. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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Az előadó-művészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek nyilvántartásba vételéhez szükséges 
adatok  

1. szervezet neve 
2. szervezeti forma 
3. bírósági nyilvántartási szám 
4. bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátuma 
5. működési terület (a megfelelő aláhúzandó) 

színházművészet/zeneművészet/táncművészet 
6. tagok, tagszervezetek száma összesen 

ebből állami vagy önkormányzati fenntartású tagszervezetek száma 
7. székhely 
8. levelezési cím 
9. honlap címe 
10. a szervezet képviselőjének neve, telefon- és faxszáma, e-mail címe 

 

2. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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A minősítéshez szükséges adatok 
 

1. a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet neve 
2. székhelye 
3. fenntartó neve 
4. az Emtv. szerint megkötött közszolgáltatási szerződés esetén 

4.1.  szerződő fél neve  
4.2.  szerződő fél székhelye 
4.3. a szerződés megkötésének időpontja 
4.4. a szerződés időbeli hatálya (kezdő és befejező időpontja) 

3. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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6. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének kinevezésére vonatkozó adatok 
 
I. Az Emtv. rendelkezései alapján létrejött vezetői megbízás esetén a vezetői pályázat eredményéről szóló 
döntés munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozata az alábbiak szerint: 
 
 
Alulírott  ……………………………………………………………………………………………, a (szervezet 

neve:) …………………………………………..………………………………………………… (székhely címe: 

………………………………………………………………………………………………..) előadó-művészeti 

szervezet vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy (vezető neve:)   

…………………………………..…………………………………………….…..……..  megbízására az Emtv. 

39-42. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően került sor. 

A pályázat kiírásának napja: 

Döntés időpontja: 

Kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja): 

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához 

adtam ki. 

Dátum  

Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása 

Ph 

II. Nem az I. pont alapján létrejött kinevezés esetén a munkáltató által kiállított hivatalos nyilatkozat az 
alábbiak szerint: 
 
Alulírott  ………………………………………………………………………………………, a (szervezet 

neve:) ……………………..………………………………………………… (székhely címe: 

…………………………………………………………………………..) előadó-művészeti szervezet 

vezetőjének munkáltatói jogkör gyakorlója igazolom, hogy a szervezet vezetője 

(vezető neve:)   …………………………………..……………………………….…..………., aki a 

………………….…. év …………………………… hónap ………………… napján hozott döntés szerint 

látja el vezetői feladatait. 

A kinevezés időbeli hatálya (kezdő és utolsó napja): 

Jelen igazolást az Emtv. 11. § (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdés c) pontjában előírtak igazolásához 

adtam ki. 

Dátum  

Munkáltatói jogkör képviselőjének aláírása 

Ph 
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7. Önértékelés 
 

I. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése a nemzeti minősítésre vonatkozóan (színház, balett- és 
táncegyüttes) 

 
a) a magyar előadó-művészeti életben betöltött eddigi szerep (legfeljebb 3000 karakter) 

1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 
fejlődéstörténete stb.) 

2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak 

 
b) az előadó-művészet fejlesztésében betöltött szerep (legfeljebb 4000 karakter) 

1. a klasszikus nemzeti repertoár életben tartása, korszerű formanyelvű megszólaltatása, 
valamint az ősbemutatók és magyarországi bemutatók prioritásának érvényesítése 

2. együttműködés országosan és nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

3. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
4. aktív együttműködés előadó-művészeti képző intézményekkel  
5. gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása  
6. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a magyarországi nemzetiségek 

előadó-művészeti szervezeteivel, művészeivel 
7. társművészetekhez való kapcsolódás 
8. a világszínházi folyamatok figyelemmel kísérése, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése 

(vendégművészek meghívása, előadáscserék, fesztiválokon való részvétel, koprodukciók, 
szakmai tanulmányutakon való részvétel stb.) 

9. az új magyar színházi és/vagy tánc nyelv megteremtésére irányuló kutatómunka ösztönzése 
(műhelymunka, a kor újító alkotóival és alkotó csoportjaival való kapcsolattartás és az 
eredmények bemutatása stb.) 

10. a független szférában született, magas művészi értékű produkciók műsorra tűzése 
11. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
12. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 

 
c) a nemzeti kulturális identitás megőrzésében vállalt szerep (legfeljebb 2000 karakter) 

1. a nemzeti identitás újrafogalmazásában fontos drámai alapművek felkutatása 
2. a magyar kultúrtörténet jelentős eseményeinek, személyiségeinek színházi közegben való 

bemutatása 
3. kapcsolódás a jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz  
4. új magyar drámai művek létrehozásának és színpadi bemutatásának elősegítése a fenti 

témakörökben 
5. a magyar nyelv ápolásában és tisztaságának megőrzésében vállalt szerep, misszió 
6. a nemzeti kultúra alaprétegének tekintett néptánc tudományos hitelességgel feldolgozott, 

autentikus formáinak megőrzésében vállalt szerepe 
7. a néptánc új, kortárs, innovatív táncnyelvek kialakításában játszott szerepének elősegítése, 

színpadi bemutatása 
 

d) a régió kulturális hagyományainak őrzésében és fejlesztésében vállalt szerep részletezése (legfeljebb 
1500 karakter) 

 
e) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítés (legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködések bemutatása (időbeli hatály, célok, eszközök, módszerek)  

 
f) a helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
g) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
az együttműködés rövid összefoglalása, kezdő időpontja, célja, módszere, eszközei, elért 
eredmények 
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h) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 2000 

karakter) 
módszertani leírások, foglalkozások típusai, tematika, eredmények, hatások bemutatása 

 
 

II. az előadó-művészeti szervezet önértékelése kiemelt minősítésre vonatkozóan (színház, balett- és 
táncegyüttes) 

 
a) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe (legfeljebb 

3000 karakter) 
1. a színház történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, fejlődéstörténete 

stb.) 
2. műsorpolitikája (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma, társulat, 

tagozat(ok) bemutatása stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak 
4. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5. gyermek- és ifjúsági színházi előadások bemutatása  

 
b) a szervezet által nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma (legfeljebb 4000 karakter) 

1. együttműködés országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

2. társművészetekkel való kapcsolódása 
3. a független szférában született, magas művészi értékű produkciók műsorra tűzése 

 
c) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
d) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 

 
e) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
együttműködés rövid összefoglalása, célja, módszere, eszközei, elért eredmények, egyéb 
kezdeményezések bemutatása 

 
f) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 2000 

karakter) 
foglalkozás típusai és rövid módszertani összefoglalása, tematikája, eredmények, hatások 
bemutatása 
 

 
III. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése a nemzeti minősítésre vonatkozóan (zenekar, énekkar) 

 
a) a magyar előadó-művészeti életben betöltött eddigi szerep (legfeljebb 3000 karakter) 

1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 
fejlődéstörténete stb.) 

2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. nemzetközi, hazai díjak, állami, szakmai elismerések stb. 

 
b) az előadó-művészet fejlesztésében betöltött szerep (legfeljebb 4000 karakter) 

1. a klasszikus zenei repertoár életben tartása, az ősbemutatók és magyarországi bemutatók 
prioritásának érvényesítése 

2. együttműködés országosan és nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

3. nagyzenekari hangversenyek Magyarország vidéki városaiban és a Kárpát-medence 
magyarlakta városaiban 

4. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5. aktív együttműködés előadó-művészeti képző intézményekkel, gyermek- és ifjúsági 

koncertek szervezése közreműködés más szervezők által rendezett hangversenyeken 
6. opera-, balett- és táncelőadásokon történt közreműködés 
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7. kamaraegyüttesek működése az előadó-művészeti szervezeten belül 
8. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a magyarországi kisebbségek 

előadó-művészeti szervezeteivel, művészeivel 
9. társművészetekhez való kapcsolódás 
10. nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése (vendégművészek meghívása, vendégszereplések, 

fesztiválokon való részvétel)  
11. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
12. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 

 
c) a nemzeti kulturális identitás megőrzésében vállalt szerep (legfeljebb 2000 karakter) 

1. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása  
1.1. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása Magyarországon 
1.2. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása külföldön 

2. kapcsolódás a mindenkori jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz  
3. új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése  

 
d) a régió kulturális hagyományainak őrzésében és fejlesztésében vállalt szerep részletezése (legfeljebb 

1500 karakter) 
 
e) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés 

(legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködések bemutatása (időbeli hatály, célok, eszközök, módszerek)  

 
f) a helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
g) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 2000 karakter) 
az együttműködés rövid összefoglalása, kezdő időpontja, célja, módszere, eszközei, elért 
eredmények bemutatása 

 
h) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 

2000 karakter) 
módszertani leírások, foglalkozások típusai, tematika, eredmények, hatások 
 

 
IV. Az előadó-művészeti szervezet önértékelése kiemelt minősítésre vonatkozóan (zenekar, énekkar) 

 
a) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe (legfeljebb 

3000 karakter) 
1. az előadó-művészeti szervezet történetének összefoglalása (alapítása, sajátos hagyományai, 

fejlődéstörténete stb.) 
2. műsorpolitika (célok, eszközök, módszerek, ars poetica, szervezeti forma stb.) 
3. a magyar klasszikus és kortárs művek bemutatásának prioritása  
4. új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése  
5. nemzetközi, hazai díjak   
6. a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása 
5.  nemzetközi, hazai díjak, állami, szakmai elismerések stb. 

 
b) a szervezet által nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma (legfeljebb 4000 karakter) 

1. együttműködés országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti 
szervezetekkel  

2. társművészetekkel való kapcsolódása 
3. gyermek- és ifjúsági koncertek szervezése, közreműködés más szervezők által rendezett 

hangversenyeken 
4. opera- és balettelőadásokon történt közreműködés 
5. kamaraegyüttesek működése az előadó-művészeti szervezeten belül 
6. együttműködés és kapcsolattartás a határon túli magyar és a nemzetiségi előadó-művészeti 

szervezetekkel 
7. kiadványok létrehozása (könyv, CD, DVD stb.), kiadása, forgalmazása 
8. sajátos karakterű országos vagy nemzetközi fesztivál szervezése 
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c) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 

kapcsolatépítése (legfeljebb 1500 karakter) 
 
d) az óvodai, valamint az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai 

programhoz, a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás (legfeljebb 1500 karakter) 
együttműködés rövid összefoglalása, célja, módszere, eszközei, elért eredmények, egyéb 
kezdeményezések bemutatása 

 
e) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata (legfeljebb 

2000 karakter) 
foglalkozás típusai és rövid módszertani összefoglalása, tematikája, eredmények, hatások 
bemutatása 
 

f) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése (legfeljebb 2000 karakter) 
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A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges tárgyi feltételek 
 

A tárgyévet megelőző évet kell alapul venni.  
 

a) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetében a szakmai vezető 
számára biztosított önálló irodahelyiség (felszerelve a szakmai munkához szükséges berendezéssel) 

b) szimfonikus zenekarok, kamara-szimfonikus zenekarok és énekkarok esetén kizárólagos használatú 
próbaterem 

c) valamennyi zenekar, énekkari tag részére biztosított, a kollektív szerződésben vagy ennek hiányában 
más belső szabályzatban meghatározott, egységes fellépő ruha 

d) énekkar és kamarakórus esetében a korrepetitor munkájához szükséges, zongorával ellátott helyiség 
e) a hangszerek biztonságos szállításához szükséges hangszertokok 
f) szimfonikus zenekarok és kamara-szimfonikus zenekarok esetében a zenekar vagy a fenntartó 

tulajdonát képező, alábbi hangszerpark: 
 
fa) szimfonikus zenekarok esetében 71 fős létszámig: 

bőgő 4 db 
fuvola 2 db 
piccolo 1 db 
oboa 2 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 2 db 
B klarinét 2 db 
basszus klarinét 1 db 
fagott 2 db 
B trombita 2 db 
C trombita 2 db 
kürt 4 db 
tenor harsona 3 db 
timpani 4 db 
nagydob 1 db 
kisdob 1 db 

 
fb) szimfonikus zenekarok esetében 72–90 fős létszámig: 

bőgő 6 db 
fuvola 4 db 
piccolo 1 db 
oboa 3 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 3 db 
B klarinét 3 db 
basszus klarinét 1 db 
ESZ klarinét 1 db 
fagott 3 db 
kontrafagott 1 db 
B trombita 4 db 
C trombita 4 db 
piccolo trombita 1 db 
kürt 5 db 
tenor harsona 3 db 
basszus harsona 1 db 
tuba 1 db 
timpani 5 db 

4. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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nagydob 1 db 
kisdob 1 db 
tam-tam 1 db 
harangjáték 1 db 
hárfa 1 db  
celesta 1 db 

 
fc) szimfonikus zenekarok esetében 90 fős létszám felett: 

bőgő 8 db 
fuvola 4 db 
piccolo 2 db 
altfuvola 1 db 
oboa 4 db 
angolkürt 1 db 
A klarinét 4 db 
B klarinét 4 db 
basszus klarinét 1 db 
ESZ klarinét 1 db 
fagott 4 db 
kontrafagott 1 db 
B trombita 4 db 
C trombita 4 db 
piccolo trombita 2 db 
kürt 6 db 
tenor harsona 3 db 
basszus harsona 1 db 
alt harsona 1db 
tuba 1 db 
timpani 5 db 
nagydob 1 db 
kisdob 1 db 
tamburin 1 db 
tam-tam 1 db 
xilofon 1 db 
vibrafon 1 db 
marimba 1 db 
csőharang 1 db 
harangjáték 1 db 
hárfa 1 db 
celesta 1 db 

 
fd) kamara-szimfonikus zenekarok esetében: 

bőgő 3 db 
B trombita 2 db 
C trombita 2 db 
kürt 2 db 
timpani 3 db 
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A zenekarok és énekkarok minősítéséhez szükséges fizetőnézőszám alsó határa 
 

A tárgyévet megelőző évben teljesített mutatókra vonatkozóan kell teljesíteni. 
 

a) szimfonikus zenekar esetében  22 000 fő 
b) kamara-szimfonikus zenekar esetében 20 000 fő 
c) kamarazenekar esetében   15 000 fő 
d) népi koncertzenekar esetében  20 000 fő 
e) big band esetében   15 000 fő 
f) énekkar esetében   10 000 fő 
g) kamarakórus esetében     5 000 fő 

 

5. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges 
adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) színház, balett-együttes és táncegyüttes részére 

 
I. Szöveges évadértékelés 
 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.  
Az értékelés során csak az előadó-művészeti szervezet szempontjából értelmezhető információkat, adatokat 
kell megadni.  
Projekt, produkció, rendezvény, esemény bemutatása esetén nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a 
tárgyévadban realizált nettó bevételt is meg kell adni.  
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett térségek 
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján történhet. 

 
a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása 

1. az évadra kitűzött ez irányú célok és azok megvalósulása (továbbképzés, workshop, 
tanulmányutak szervezése, vendégművészek – rendezők, tervezők – meghívása stb.) 

2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi 
tevékenységének bemutatása (vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet 
produkciójában, filmben, rádióban stb.) 

3. a társulat foglalkoztatottsága, munkamegosztása (a művészi vagy művészeti munkakörben 
foglalkoztatottak által teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása 
tekintetében stb.) 
 

b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása 
1. együttműködések, projektek bemutatása (időbeli hatályuk, tartalmi-tematikai összefoglalás, 

hosszú távú együttműködés esetén a már megvalósult, a lekötött programok, továbbá a 
jövőbeli programütemezés bemutatásával stb.) 

2. meghívott művészek vagy előadások, illetve csereelőadások és vendégszereplések 
felsorolása, rövid bemutatása (célja, eredményei) 

3. fesztiválokon való részvétel, illetve fesztiválszervezés (szervezés esetén célja, célközönség 
meghatározása, hasznosulása kulturális, gazdasági és egyéb releváns szempontok alapján 
stb.)  
 

c) a repertoár-játszáshoz és a többtagozatos művészeti struktúrához kapcsolódó művészeti gyakorlat 
bemutatása 

1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulásának tagozatonkénti összefoglalása 
(műsorpolitikai célkitűzések és azok teljesülése, repertoár bemutatása stb.) 

2. a tagozatok egymáshoz való kapcsolódása (a több tagozatot is érintő produkciók 
bemutatása, működés)   
 

d) közönségkapcsolati rendszer bemutatása 
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük, 

különösen a módszerek, az eszközök és az eredményesség tekintetében) 
2. karitatív tevékenyég bemutatása (kedvezményrendszer, együttműködések, a művészeti 

munkához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek stb.) 
3. közösségépítő tevékenység, önkéntesek bevonása 
4. az egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése) 

 
e) jegyértékesítési rendszer bemutatása 

1. marketingstratégia bemutatása 
2. módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák stb.) 
3. bérletek bemutatása mutatószámokkal (gyermek- és ifjúsági, nyugdíjas, felnőtt, középiskolai 

korosztálynak hirdetett stb.), bérleteken belüli telítettség stb. 
 

6. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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f) nézőszám növelésének gyakorlata 

1. új közönségréteg megszólítása (különösen gyermek- és ifjúsági, valamint 18–40 éves 
korosztály, eszközök, eredmények) 

2. új, nem hagyományos módszerek és eszközök alkalmazásának gyakorlata, elvárások és 
kihívások kezelése 

3. kedvezményrendszer és eredményei 
 

g) médiakapcsolati tevékenység bemutatása 
1. helyi, regionális és országos hatókör és médiumok-felületek szerinti bemutatás 
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját 

anyag megjelentetése) 
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai (produkciókat népszerűsítő, illetve produkcióhoz nem 

köthető) 
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása 
5. gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszere korhatárokról 

való tájékoztatás módja, formája 
 

h) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyárbevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő 
tevékenység bemutatása és annak eredményessége 
 

i) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 
kapcsolatépítés bemutatása 

1. együttműködések bemutatása, időbeli hatálya, célja, módszere, eredményei (saját vagy más 
szervezet által megvalósított projekt, fenntartó által elvárt célfeladat teljesítés, a részvétel 
bemutatása személyi, tárgyi és pénzügyi oldala stb.) 

2. hagyományteremtő/hagyományápoló tevékenység 
3. helyi művészekkel való együttműködés bemutatása 

 
j) az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, 

a tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása 
az együttműködés bemutatása (időbeli hatálya, célja, módszere, eszközei, elért eredmények 
stb.) 
 

k) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének gyakorlata 
módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematikája, eredmények stb. bemutatása 
előadásszámok feltüntetésével 
 

l) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás részletezése 
 

m) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásainak 
teljesülése 

2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén: az évadra vonatkozó 
teljesülés, illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés 
 



5864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám

   II.
 M

ut
at

ós
zá

m
ok

 
A

 té
ny

- é
s 

te
rv

ad
at

ok
at

 k
ül

ön
 tá

bl
áz

at
ba

n 
ke

ll 
fe

ltü
nt

et
ni

. 
1.

 T
én

ya
da

to
k 

id
ős

za
ka

: 
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

(t
ár

gy
év

et
 m

eg
el

őz
ő)

 é
v 

au
gu

sz
tu

s 
1-

jé
tő

l …
…

…
…

…
.(t

ár
gy

)é
v 

m
áj

us
 3

1-
ig

. 
Sz

ab
ad

té
ri 

sz
ín

há
za

k 
es

et
én

 a
 té

ny
ad

at
ok

 id
ős

za
ka

: …
…

…
…

…
…

(t
ár

gy
év

et
 m

eg
el

őz
ő)

 é
v,

 …
…

…
…

…
.. 

hó
na

p 
…

…
 n

ap
já

tó
l …

…
…

…
…

…
 (t

ár
gy

év
et

 m
eg

el
őz

ő)
 é

v 
…

…
…

…
…

…
. h

ón
ap

 …
…

…
…

 n
ap

já
ig

. 
 2.

 T
er

va
da

to
k 

id
ős

za
ka

: 
…

…
…

…
…

…
…

…
.. 

(t
ár

gy
)é

v 
jú

ni
us

 1
-jé

tő
l …

…
…

…
…

.(t
ár

gy
)é

v 
jú

liu
s 

31
-ig

. 
 

M
űv

és
ze

ti 
év

ad
be

sz
ám

ol
ó 

- M
ut

at
ós

zá
m

ok
 

  
sz

ék
he

ly
 s

ze
rin

ti 
te

le
pü

lé
se

n 
já

ts
zo

tt
 e

lő
ad

ás
ok

 
sz

ék
he

ly
 s

ze
rin

ti 
te

le
pü

lé
se

n 
kí

vü
l j

át
sz

ot
t e

lő
ad

ás
ok

 (t
áj

el
őa

dá
so

k)
 

  
  

  
El

őa
dó

-m
űv

és
ze

ti 
sz

er
ve

ze
t n

ev
e 

to
vá

bb
i á

lla
nd

ó 
já

ts
zó

he
ly

ek
 / 

to
vá

bb
i, 

al
ap

ító
 

ok
ira

t s
ze

rin
ti 

te
le

ph
el

ye
k 

 á
lla

nd
ó 

já
ts

zó
he

ly
en

 k
ív

ül
i 

el
őa

dá
so

k 
 

al
ap

ító
 o

ki
ra

t s
ze

rin
ti 

ál
la

nd
ó 

já
ts

zó
he

ly
en

 
já

ts
zo

tt
 e

lő
ad

ás
ok

 

ad
ot

t s
zé

kh
el

y 
sz

er
in

ti 
ré

gi
ób

an
 

(m
eg

yé
be

n)
 já

ts
zo

tt
 

el
őa

dá
so

k 
 

or
sz

ág
os

 e
lő

ad
ás

ok
 

ne
m

ze
tk

öz
i 

el
őa

dá
so

k 
  

  
  

  

Fő
sz

ín
- 

pa
d 

(n
ag

y-
sz

ín
pa

d)
 

Stúdió 

További helyszín neve 

További helyszín neve 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókon 
kívül játszott előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókban 
játszott előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókon 
kívül játszott előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókban 
játszott előadások 

Kulturális szolgá130 
ltatásokkal kevésbé ellátott 
régiókon kívül játszott 
előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókban 
játszott előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókon 
kívül játszott előadások 

Kulturális szolgáltatásokkal 
kevésbé ellátott régiókban 
játszott előadások 

Kárpát-medencei magyar 
lakta területeken kívül 
tartott előadások 

Kárpát-medencei magyar 
lakta területeken tartott 
előadások 

Be
fo

ga
dó

ké
pe

ss
ég

 (p
ót

sz
ék

 n
él

kü
l, 

fő
)

  
  

  
  

  

Fizetőnézőszám összesítése 

Össznézőszámok összesítése 

Előadásszámok összesítése 

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Ba

le
tt

- é
s 

tá
nc

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
O

pe
ra

 e
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Saját előadások nézőszáma és 
előadásszáma 

Kl
as

sz
ik

us
 o

pe
re

tt
 

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5865

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Él
őz

en
e-

 
ka

rr
al

, 
én

ek
ka

rr
al

 
el

őa
do

tt
 

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Ze
né

s 
sz

ín
pa

di
 

m
ű 

el
őa

dá
s 

N
em

 
él

őz
en

e-
 

ka
rr

al
, 

én
ek

ka
rr

al
 

el
őa

do
tt

 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
G

ye
rm

ek
- é

s 
ifj

ús
ág

i 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Bá

be
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

őz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Pr

óz
ai

 e
lő

ad
ás

ok
 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Ba

le
tt

- é
s 

tá
nc

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
O

pe
ra

 e
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Kl

as
sz

ik
us

 o
pe

re
tt

 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Vendégelőadások nézőszáma és előadásszáma 

Ze
né

s 
sz

ín
pa

di
 

m
ű 

el
őa

dá
s 

Él
őz

en
e-

 
ka

rr
al

, 
én

ek
ka

rr
al

 
el

őa
do

tt
 

el
őa

dá
s 

El
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



5866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

N
em

 
él

őz
en

e-
 

ka
rr

al
, 

én
ek

ka
rr

al
 

el
őa

do
tt

 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
G

ye
rm

ek
- é

s 
ifj

ús
ág

i 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Bá

be
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Pr

óz
ai

 e
lő

ad
ás

ok
 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Ba

le
tt

- é
s 

tá
nc

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
O

pe
ra

 e
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Kl

as
sz

ik
us

 o
pe

re
tt

 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Él
őz

en
e

al
, 

én
ek

ka
rr

al
 

el
őa

do
tt

 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Koprodukcióban készült előadások nézőszáma és előadásszáma 

Ze
né

s 
sz

ín
pa

di
 

m
ű 

el
őa

dá
s 

N
em

 
él

őz
en

e rr
al

, 
én

ek
ka

rr
al

 
el

őa
do

tt
 

el
őa

dá
s 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5867

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
G

ye
rm

ek
- é

s 
ifj

ús
ág

i 
el

őa
dá

s 
el

őa
dá

ss
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Bá

be
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

fiz
et

őn
éz

ős
zá

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ös
sz

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Pr

óz
ai

 e
lő

ad
ás

 

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Fi
ze

tő
né

ző
- 

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

né
ző

sz
ám

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

el
őa

dá
ss

zá
m

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ö
ss

ze
s 

be
fo

ga
dó

-
ké

pe
ss

ég
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ö
ss

ze
s 

sa
já

t b
em

ut
at

ó 
sz

ám
a 

  
Ö

ss
ze

s 
sa

já
t b

em
ut

at
ób

ól
 k

or
tá

rs
 m

ag
ya

r s
ze

rz
ő 

m
űv

e 
  

Ö
ss

ze
s 

sa
já

t b
em

ut
at

ób
ól

 k
la

ss
zi

ku
s 

m
ag

ya
r s

ze
rz

ő 
m

űv
e 

  
Ö

ss
ze

s 
sa

já
t b

em
ut

at
ób

ól
 g

ye
rm

ek
- é

s 
ifj

ús
ág

i b
em

ut
at

ó 
  

Ö
ss

ze
s 

be
m

ut
at

ób
ól

 a
 k

op
ro

du
kc

ió
ba

n 
ké

sz
ül

t e
lő

ad
ás

ok
 b

em
ut

at
ói

na
k 

sz
ám

a 
  

Ö
ss

ze
s 

ko
pr

od
uk

ci
ós

 b
em

ut
at

ób
ól

 k
or

tá
rs

 m
ag

ya
r s

ze
rz

ő 
m

űv
e 

  
Ö

ss
ze

s 
ko

pr
od

uk
ci

ós
 b

em
ut

at
ób

ól
 k

la
ss

zi
ku

s 
m

ag
ya

r s
ze

rz
ő 

m
űv

e 
  

Ö
ss

ze
s 

sa
já

t b
em

ut
at

ób
ól

 g
ye

rm
ek

- é
s 

ifj
ús

ág
i b

em
ut

at
ó 

  
Ö

ss
ze

s 
sa

já
t b

em
ut

at
ób

ól
 p

ró
za

i s
zí

np
ad

i m
ű 

be
m

ut
at

ó 
  

Ö
ss

ze
s 

sa
já

t b
em

ut
at

ób
ól

 z
en

és
 s

zí
np

ad
i m

ű 
és

 o
pe

ra
 b

em
ut

at
ó 

  
Ö

ss
ze

s 
sa

já
t b

em
ut

at
ób

ól
 tá

nc
os

 s
zí

np
ad

i m
ű 

be
m

ut
at

ó 
  

A
z 

év
ad

ba
n 

re
al

iz
ál

t s
aj

át
 e

lő
ad

ás
ok

 n
et

tó
 je

gy
ár

be
vé

te
le

 (F
t)

 
  

A
z 

év
ad

ba
n 

re
al

iz
ál

t v
en

dé
ge

lő
ad

ás
ok

 n
et

tó
 je

gy
ár

be
vé

te
le

 (F
t)

 
  

A
z 

év
ad

ba
n 

re
al

iz
ál

t k
op

ro
du

kc
ió

s 
el

őa
dá

so
k 

ne
tt

ó 
je

gy
ár

be
vé

te
le

 (F
t)

 
  

Eg
y 

fiz
et

őn
éz

őr
e 

ju
tó

 n
et

tó
 je

gy
ár

be
vé

te
l (

Ft
) 

  

Eg
y 

fiz
et

őn
éz

őr
e 

ju
tó

, a
z 

ál
la

m
há

zt
ar

tá
s 

va
la

m
el

y 
al

re
nd

sz
er

éb
ől

 s
zá

rm
az

ó 
tá

m
og

at
ás

 (F
t)

 
  

Fi
ze

tő
 á

tla
gn

éz
ős

zá
m

 a
rá

ny
a 

a 
be

fo
ga

dó
ké

pe
ss

ég
he

z 
ké

pe
st

 
  

Sa
já

t e
lő

ad
ás

ok
 a

rá
ny

a 
az

 ö
ss

ze
s 

el
őa

dá
sh

oz
 k

ép
es

t 
  

Fi
ze

tő
 á

tla
gn

éz
ős

zá
m

 a
rá

ny
a 

a 
be

fo
ga

dó
ké

pe
ss

ég
he

z 
ké

pe
st

 a
z 

el
őz

ő 
év

ad
ba

n 
  

 



5868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám

A központi költségvetésből folyósított támogatás mértékének megállapításához szükséges 
adatszolgáltatás (művészeti évadbeszámoló) zenekarok, énekkarok részére 

 
I. Szöveges évadértékelés 

 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadra vonatkozóan kell megadni.  
A megvalósult tevékenységek, események esetében a célt, a hasznosulást, a mérhető eredményeket, időpontot, 
helyszínt, közreműködőket, nézőszámot, nettó bekerülési költséget és a tárgyévadban realizált nettó bevételt is 
meg kell adni.  
A kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiók meghatározása a kedvezményezett térségek besorolásáról 
szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján történhet. 

 
a) társulati művészeti-szakmai közösségépítő tevékenység bemutatása 

1. az évadra kitűzött célok és azok megvalósulása (pl. vendégművészek meghívása) 
2. társulati tagok egyéb, a szervezet működéséhez közvetlenül nem kapcsolódó művészi 

tevékenységének bemutatása (vendégszereplések más előadó-művészeti szervezet munkájában, 
rádióban stb.) 

3. a társulat foglalkoztatottsága (a művészi vagy művészeti munkakörben foglalkoztatottak által 
teljesített produkciók, a társulat leterheltsége, szabad kapacitása tekintetében stb.) 

 
b) hazai és nemzetközi szakmai és művészeti kapcsolatépítési és együttműködési gyakorlat bemutatása 

1. együttműködések bemutatása (elért eredmények, hosszú távú együttműködés esetén a lekötött 
programok bemutatása és a projekt jövőbeli ütemezése, befejezett vagy lezárt projektek 
bemutatása stb.) 

2. meghívott művészek vagy előadások, illetve vendégszereplések, csereelőadások felsorolása 
 

c) közönségkapcsolati rendszer bemutatása 
1. közönségszervezési munka bemutatása (az évadra meghatározott feladatok és teljesítésük 

különösen a módszerek, eszközök és eredményesség tekintetében) 
2. karitatív tevékenyég bemutatása (hátrányos helyzetű csoportokkal történő együttműködések, 

kedvezményrendszer stb.) 
 

d) jegyértékesítési rendszer bemutatása 
1. marketingstratégia bemutatása 
2. módszerei, eszközei (hálózat működtetése, területi hatókör, csatornák) 
3. bérletek bemutatása (gyerek, ifjúsági bérlet, nyugdíjas bérlet, felnőtt bérlet száma, bérleteken 

belüli telítettség stb.) 
4. egyenlő bánásmód jegyében tett intézkedések (előadások akadálymentesítése) 

 
e) nézőszám növelésének gyakorlata 

1. gyermek- és ifjúsági korosztály megszólítása (eszközök, eredmények) 
2. akciók, kedvezmények rendszere és eredményei 
3. házon belüli és kívüli események 
4. közreműködés más koncertszervezők által rendezett előadásokon 

 
f) médiakapcsolati tevékenység bemutatása 

1. helyi, regionális és országos hatókör, illetve médiumok/felületek szerinti bemutatás  
2. premier előtti és utáni médiaaktivitások (ezen belül különösen kritikai visszhang és saját anyag 

megjelentetése) 
3. társulat tagjainak médiaaktivitásai (produkciók népszerűsítése, illetve produkcióhoz nem 

köthetően) 
4. saját gyártású anyagok és az alkalmazás felületeinek bemutatása 

 

7. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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g) saját előadásaihoz kapcsolódó jegyárbevételeken túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő 
tevékenység bemutatása és annak eredményessége 

 
h) helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítés 

bemutatása 
együttműködések bemutatása 

 
i) az óvodai és iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai programhoz, a 

tantervi oktatáshoz való kapcsolódás bemutatása 
az együttműködés bemutatása (időbeli hatálya, célja, módszere, eszközei, elért eredmények stb.) 

 
j) a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes koncertlátogatásra nevelésének gyakorlata   

módszertani leírások, foglalkozás típusai, tematika, eredmények, hatásainak bemutatása 
 

k) helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás bemutatása 
 

l) vezetőjének vezetői pályázatában rögzített, a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásainak teljesülése  
2011. augusztus 18. után meghirdetett vezetői pályázatok esetén: az évadra vonatkozó teljesülés, 
illetve a pályázatban foglalt koncepcióval való összevetés  
 

II. Mutatószámok 
Az adatszolgáltatás évében lezáruló évadot alapul véve kell megadni, kivéve az a) pontot. 
A létszám megállapításához a tárgyévet megelőző évben az előadó-művészeti szervezetnél teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló vehető figyelembe.  
Művészi munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a részmunkaidő arányában kell 
figyelembe venni. 
A b) pont adatait tény- és tervadatok szerinti bontásban, külön kell feltüntetni. 
1. Tényadatok időszaka: 
…………………….. (tárgyévet megelőző) év augusztus 1-jétől …………….(tárgy)év május 31-ig. 
2. Tervadatok időszaka: 
…………………….. (tárgy)év június 1-jétől …………….(tárgy)év július 31-ig. 
 

a) a zenekar, énekkar létszáma 
 

b) a zenekar/énekkar összes fellépésének száma 
ebből 

1. a hangversenyek száma 
2. az opera-előadásokon történő közreműködések száma 
3. az ifjúsági hangversenyek száma 
4. a bemutatott kortárs magyar művek száma 
5. a fizetőnézők száma 
6. a kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek, képfelvételek száma 
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Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás mértékének megállapításához szükséges adatok 
 
Az adatszolgáltatás évét megelőző lezárt évre vonatkozóan kell kitölteni, kivéve a IV. pontot. 
A jellemző paraméterek és rövid állapotleírás mellett – ahol értelmezhető – az éves ráfordítás költségének 
megadása is szükséges. 
Minden ponthoz, ahol értelmezhető: az 500 000 forint feletti felújítási, javítási költség megadása is szükséges 
(felújítás, javítás esetén annak éve, tárgya is).  
*: Fel kell tüntetni a beszerzési árat, a beszerzés és aktiválás dátumát, az amortizációs kulcsot, a 0-ra írás dátumát, 
saját/idegen státuszt. 
 

I. Épületre vonatkozó adatok (jogi státusz és annak lehetséges következményei) 
 
1. székhely épület építésének éve 
2. épület jellege: műemlék/nem műemlék 
3. épületek, telephelyek száma, mérete, funkciója, illetve kezelése (fenntartói/saját/bérlemény) 
4. épület külső állapota  

a) utolsó felújítás éve, tárgya 
b) tető, homlokzat, nyílászárók, vízszigetelés, hőszigetelés, esőcsatorna jellemzői röviden 

(állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
5. az épület használatának megosztása esetén 

főbb szerződéses adatok (felek megnevezése, dotáció- és költségviselés megosztása, a megosztás 
jellege – közös funkciók, állandó/időszaki jellegű, utóbbi esetben időintervallum is –, területi 
arányok stb.)  

 
II. Épület belső állapota, működésének jellemzői és színpadtechnikai eszközök  

1. üzemi területek 
méretei (m2, légköbméter), használati jelleg (épületek szerint és összesen) 

2. falazatok jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
3. nyílászárók jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség stb.) 
4. egyéb épületszerkezeti elemek 

kémény, födém, padló, további szerkezeti elemek jellemzői röviden (állapotleírás, anyag, minőség 
stb.) 

5. járműpark (jellege, száma, gyártási év, futott km, ráfordítás stb.) 
6. kommunikációs infrastruktúra jellemzői  

a) vezetékes telefonrendszer (központ, alközpont, hálózati elemek) 
b) mobiltelefon-rendszer (interface, flotta, előfizetések száma – hivatali/magán) 
c) számítástechnikai háttér, internetes hálózat, intranet főbb adatai (munkaállomások száma, vásárolt 

szoftverek alkalmazási területe  
d) zártláncú kamerarendszer (őrzés-védelem, illetve belső kommunikáció) 
e) hívórendszer (belső kommunikáció)  

7. felügyeleti rendszerek jellemzői 
a) épületfelügyeleti rendszer (fűtés-hűtés szabályzása, fogyasztásmérés) 
b) vagyonvédelmi rendszer (ingatlan-ingó) 
c) tűzvédelmi rendszer (megelőző berendezések, oltóberendezések) 

8. energetikai rendszerek jellemzői, összköltsége 
a) szünetmentes vészvilágítási rendszer 
b) gázellátó rendszer 
c) fűtési rendszer 
d) világítási rendszer 
e) ivóvíz-, csatornahálózat- és használati melegvíz rendszer 
f) megújuló és/vagy alternatív energiaforrás 
g) szellőző- és légkondicionáló rendszer 

9. hulladékgazdálkodás (szemétszállítás, újrahasznosítás) 

8. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
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10. biztonsági- és portaszolgálat (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett, ideje: 24 órás/időszaki jellegű, 
utóbbi esetben időintervallum is)  

11. gondnokság, takarítás (ellátás módja: alkalmazottak által/kiszervezett) 
12. közönségforgalmi terület (nézőtér is) jellemzői  

a) száma, jellege, méretei (m2, légköbméter), férőhelyek száma 
b) állandó/mobil 
c) állapota (székek, mellékhelyiségek, hangszigetelés stb.) 

13. akadálymentesítés jellemzői 
a) mozgáskorlátozottak számára 
b) hallásukban és látásukban korlátozottak számára (indukciós hurok, feliratok stb.) 

14. nem szcenikai felvonók száma, használati besorolása (teher, személy) 
15. játszóhelyek felszereltsége, jellemzői 

a) száma, jellege, anyaga, méretei (m2, légköbméter) 
b) táncszőnyeg (garnitúra) 
c) gépészet 

ca) alsógépészet (süllyedők, forgó, emelők, billentők stb.) 
cb) felsőgépészet (kézi húzó, gépi húzó, ponthúzó stb.) 
cd) függöny, vasfüggöny  

d) világítástechnika* 
da) szcenikai áramkörök 
db) hagyományos lámpapark 
dc) intelligens lámpapark 
dd) fejgépek 
de) vetítő (háttér) 
df) vezérlés (digitális, analóg) 
dg) kiegészítők 

e) hangtechnika* 
ea) hangfalak (front, kontrol) 
eb) mikrofonok (vezetékes, URH) 
ec) mikroportok 
ed) végfokok 
ef) lejátszó berendezések 
eg) vezérlés 
eg) kiegészítők 

f) egyéb színpadtechnika* 
fa) projektor 
fb)füstgép 
fc)szélgép 
fd) hógép 
fe) ködgép 
 

III. Foglalkoztatottak száma, megoszlása, éves ráfordítás összege 
1. művészeti munkakörben foglalkoztatottak  
2. nem művészeti munkakörben foglalkoztatottak összesen, és az alábbiak szerint részletezve: 

a) operatív vezetés 
b) adminisztráció 
c) műszaki állomány (üzemeltetés, műszaki tárak) 

 
IV. A fenntartó (támogató) által tárgyévben biztosított támogatás mértéke 

 
 

 



A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2012. (III. 6.) NFM rendelete
a légijármûvek és légijármû komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési
követelményeirõl

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó lajstromozásra kötelezett polgári

légijármûvek (a továbbiakban: Annex II. légijármûvek) és komponenseik (a továbbiakban: Annex II. légijármû

komponensek), és

b) a 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Mellékletében (a továbbiakban: Part-66) nemzeti hatáskörbe utalt

légijármûvek és légijármû komponensek

üzemképesség tanúsításához szükséges személyi jogosításokra, azok megszerzésére, az ezekkel kapcsolatos képzésre,

vizsgáztatásra, valamint az ezen képzések és vizsgák engedélyezésének feltételeire terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. autogiro: a levegõnél nehezebb légijármû, amelyet repülés közben egy vagy több rotoron keletkezõ felhajtóerõ

tart a levegõben, amely rotorok szabadon forognak egy lényegében függõleges tengely körül,

2. egyszerû alkatrész: szerkezetileg egyszerûen kialakított, mozgó elemet nem tartalmazó, önmagában nem

mûködtethetõ szerkezeti elem vagy szerelt egység,

3. egyszerû könnyû légijármû: 1000 kg-ot nem meghaladó maximális felszálló tömegû, nem hermetizált, dugattyús

motorral felszerelt repülõgép, vitorlázó repülõgép vagy motoros vitorlázó repülõgép,

4. felelõs vezetõ: olyan személy, aki a szervezet felhatalmazása alapján felel azért, hogy minden képzési

kötelezettséget finanszírozzanak, és e rendelet elõírásainak megfelelõen valósítsanak meg,

5. friss tapasztalat: a légijármû karbantartó szakszolgálati engedély kiadása vagy abba új kategória bejegyzése iránti

kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõ tapasztalat, amelyet a megkövetelt naptári tapasztalati idõ

1,3-szeresén belül szereztek,

6. gázballon: olyan a levegõnél könnyebb, erõgép meghajtással nem rendelkezõ légijármû, amely levegõtõl

különbözõ gázzal töltött,

7. légballon: olyan a levegõnél könnyebb, erõgép meghajtással nem rendelkezõ légijármû, amely meleg levegõvel

töltött,

8. léghajó: a levegõnél könnyebb, erõgép-meghajtású légijármû,

9. szakszolgálati engedély felfüggesztése: a szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ a szakszolgálati engedélyéhez

kapcsolódó jogosultságokat a légiközlekedési hatóság által meghatározott feltételek teljesüléséig nem

gyakorolhatja.

II. FEJEZET
LÉGIJÁRMÛ ÜZEMKÉPESSÉG TANÚSÍTÓ SZEMÉLYEK

3. Légijármûvek üzemképesség tanúsításának személyi követelményei

3. § (1) A légiközlekedési hatóság légijármûvek üzemképesség tanúsításához légijármû karbantartó szakszolgálati engedélyt

ad ki, vagy az e rendelet szerinti jogosítást bejegyzi a Part-66 szerint kiadott szakszolgálati engedély „Nemzeti

jogosítások” rovatába (a továbbiakban együtt: szakszolgálati engedély).
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(2) A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság – az e rendeletben foglaltak teljesítése esetén – a következõ

kategóriákban adja ki:

a) B-SLA kategória,

b) B-BL kategória,

c) B1 kategória,

d) B2 kategória.

(3) A B1 kategóriájú szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság a következõ alkategóriák valamelyikében adja ki:

a) B1.1 – gázturbinás repülõgépek,

b) B1.2 – dugattyús motoros repülõgépek,

c) B1.3 – gázturbinás helikopterek,

d) B1.4 – dugattyús motoros helikopterek és autogirok.

(4) A B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság a következõ alkategóriák valamelyikében adja

ki:

a) B-BL.1 – hõlégballonok,

b) B-BL.2 – gázballonok,

c) B-BL.3 – léghajók.

4. A szakszolgálati engedély iránti kérelem

4. § (1) A szakszolgálati engedély kiadása vagy módosítása iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz az általa

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvényben foglaltakon túl a következõket tartalmazza:

a) a kérelmezõ állampolgárságát,

b) a kérelmezõ születési helyét és idejét,

c) amennyiben van, a kérelmezõt alkalmazó karbantartó szervezet nevét, címét, jóváhagyási számát,

d) a kérelmezõ aláírását.

(2) A szakszolgálati engedély iránti kérelemhez a kérelmezõ csatolja a kérelem tárgyának megfelelõ, az e rendelet

követelményeinek teljesítését igazoló dokumentumok másolatát.

(3) A szakszolgálati engedély elsõ kiadásánál, ha a kérelmezõ magyar állampolgár, akkor a személyazonosító igazolványát

vagy a személyazonosságát igazoló más okmányát kell bemutatnia, vagy annak másolatát – a kérelmezõ annak

kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával együtt – elküldenie.

(4) A szakszolgálati engedély elsõ kiadásánál, ha a kérelmezõ nem magyar állampolgár, akkor az úti okmányát vagy annak

másolatát – a kérelmezõ annak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatával együtt – kell bemutatnia vagy

elküldenie.

5. A szakszolgálati engedély kiadása és nyilvántartása

5. § (1) A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre, öt éves idõszakra, egyedi engedélyszámmal ellátva

adja ki.

(2) A szakszolgálati engedély kötelezõ tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza. A szakszolgálati engedélynek legalább

az 1. melléklet I, II, VI, IX, XII, XIII és XIV pontjait angol fordításban is tartalmaznia kell.

(3) A szakszolgálati engedély érvényességi idejének lejárta esetén a légiközlekedési hatóság kérelemre a szakszolgálati

engedélyt újabb öt évvel meghosszabbítja. A szakszolgálati engedély érvényességi ideje öt évvel meghosszabbításra

kerül új kategória vagy jogosítás bejegyzése esetén.

(4) Ha a jogosítást a légiközlekedési hatóság a Part-66 szerint kiadott szakszolgálati engedély „Nemzeti jogosítások”

rovatába jegyzi be, akkor ennek a jogosításnak az érvényességi ideje megegyezik a Part-66 szerint kiadott

szakszolgálati engedély érvényességi idejével.

(5) A szakszolgálati engedély érvényességi idejének lejárta, a szakszolgálati engedély visszavonása vagy felfüggesztése

esetén az annak alapján kiadott bármely üzemképesség tanúsító megbízás szintén érvényét veszti.

(6) A szakszolgálati engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha az engedélyes azt aláírta.
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6. § (1) Az e rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyekrõl a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely a

következõket tartalmazza:

a) a szakszolgálati engedély kiadása, valamint módosítása iránti kérelem, beleértve az ügy során keletkezett

dokumentumokat,

b) a szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személlyel kapcsolatban más hatóságoktól érkezõ minden jelentés,

c) a légiközlekedési hatóság által végrehajtott vizsgáztatásokról készült dokumentumok.

(2) Az (1) bekezdés

a) a)–b) pontjában említett dokumentumokat az engedély érvényességének lejárta után öt évig meg kell õrizni,

b) c) pontjában említett dokumentumokat legalább öt évig meg kell õrizni.

(3) Az engedélyes felelõs azért, hogy a szakszolgálati engedélyben lévõ adatok megegyezzenek a légiközlekedési hatóság

nyilvántartásában szereplõ adatokkal. Ennek érdekében az engedélyesnek az engedélyben szereplõ adatok változását

tizenöt napon belül be kell jelentenie a légiközlekedési hatóságnak. A légiközlekedési hatóság a bejelentés alapján

módosítja az engedélyben szereplõ adatokat.

6. A szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ jogosítások

7. § (1) Az engedélyes azon a légijármûvön gyakorolhatja jogosultságait, amelyekre vonatkozóan a légiközlekedési hatóság a

típusjogosítást bejegyezte szakszolgálati engedélyébe, vagy a típusnak megfelelõ típuscsoport jogosítást bejegyezte

a szakszolgálati engedélybe és az engedélyes részére üzemképesség tanúsító megbízást kiadó karbantartó szervezet

biztosította, hogy az engedélyes az adott típus jellemzõ karbantartási feladatait megismerje.

(2) A 3. §-ban meghatározott kategóriákra szakszolgálati engedély csak típus vagy típuscsoport jogosítással együtt

adható ki.

(3) A légijármû típusjogosítás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az adott légijármû típusból tett eredményes

típusvizsgát követõen adható meg.

(4) 5700 kg-nál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármû vagy több hajtómûves helikopter esetében típusjogosítás

típustanfolyam elvégzését és sikeres típusvizsga teljesítését követõen adható meg.

(5) A légijármû típuscsoport jogosítás az adott csoportba tartozó három különbözõ gyártó légijármû típusából tett

eredményes vizsgákat követõen adható meg. A típusoknak az adott csoportra jellemzõ rendszereket és szerkezeti

kialakításokat kell lefednie.

(6) Típuscsoport jogosítás nem adható 5700 kg-nál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármû vagy több hajtómûves

helikopter esetében.

(7) Az egyes szakszolgálati engedély kategóriák esetében bejegyezhetõ típuscsoport jogosításokat a 2. melléklet

tartalmazza.

(8) Ha a kérelmezõ rendelkezik B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedéllyel és teljesíti a dugattyús motorral felszerelt

repülõgépek típuscsoport jogosítás megszerzésének feltételeit vagy rendelkezik ilyen bejegyzéssel szakszolgálati

engedélyében, a légiközlekedési hatóság a motoros vitorlázó repülõgépek és a vitorlázó repülõgépek típuscsoport

jogosítások megszerzésének követelményeit is teljesítettnek tekinti.

(9) Ha a kérelmezõ rendelkezik B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedéllyel és teljesíti a motoros vitorlázó repülõgépek

típuscsoport jogosítás megszerzésének feltételeit vagy rendelkezik ilyen bejegyzéssel szakszolgálati engedélyében, a

légiközlekedési hatóság a vitorlázó repülõgépek típuscsoport jogosítás megszerzésének követelményeit is

teljesítettnek tekinti.

7. A szakszolgálati engedély felfüggesztése vagy visszavonása

8. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt felfüggeszti, ha

a) az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a szakszolgálati tevékenység ellenõrzésével kapcsolatos

eljárását, az ellenõrzés lehetõvé tételéig,

b) az engedélyes a tevékenysége során a légiközlekedési szabályokat megszegte, a (3) bekezdésben meghatározott

feltételek teljesítéséig.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a szakszolgálati engedélybe több jogosítás is be

van jegyezve és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosítás gyakorlásához szükséges feltételek nem

teljesítését – a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélybe bejegyzett csak azon jogosítást függeszti fel,

amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.
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(3) Ha a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt az (1) bekezdés b) pontja alapján függeszti fel, a határozatban

rendelkeznie kell a szakszolgálati engedély vagy jogosítás visszaadásához szükséges, e rendelet elõírásainak

teljesítését biztosító követelményekrõl.

9. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt visszavonja, ha

a) az engedélyes a kérelemben a szakszolgálati engedély kiadásának feltételeire vonatkozóan valótlan adatokat

jelölt meg,

b) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ismétlõdõen következnek be, vagy

c) az engedélyes a tevékenysége során a légiközlekedési szabályokat megszegte és azzal a légiközlekedés

biztonságát olyan módon sérti vagy veszélyezteti, amely súlyos repülõesemény bekövetkeztéhez vezet.

(2) A szakszolgálati engedély visszavonását követõen új szakszolgálati engedély kiadása során a visszavonás elõtt szerzett

tapasztalat nem számítható be az e rendeletben meghatározott tapasztalati követelményekbe.

10. § (1) A légiközlekedési hatóság a 8. § (1) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szakszolgálati

engedélyt azonnali hatállyal bevonja és a szakszolgálati engedélyt elveszi, amelyrõl átvételi elismervényt állít ki, amely

tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetében a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedély

felfüggesztésérõl, visszavonásáról vagy visszaadásáról öt napon belül dönt.

(3) Ha a szakszolgálati engedély felfüggesztése a 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem érinti a jogosult valamennyi

jogosítását, a légiközlekedési hatóság a jogosult részére új, csak a felfüggesztéssel nem érintett jogosítások

gyakorlását lehetõvé tevõ szakszolgálati engedélyt állít ki és ad vissza.

8. Szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személyek jogosultságai

11. § (1) A B1 kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személy a Part-66 66.A.20 a) pont 2. alpontjában

meghatározott jogosultságokkal rendelkezik az alkategóriának megfelelõ légijármûvön.

(2) A B2 kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személy a Part-66 66.A.20 a) pont 3. alpontjában

meghatározott jogosultságokkal rendelkezik repülõgépeken, helikoptereken, vitorlázó repülõgépeken, motoros

vitorlázó repülõgépeken, hõlégballonon, gázballonon, léghajón és autogiron.

(3) A B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személy jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító

nyilatkozatot adjon ki egyszerû könnyû légijármû karbantartása után, beleértve a légijármû szerkezetet,

hajtómûveket, gépész és villamos rendszereket, továbbá azon avionikai egységek cseréjét, amelyek üzemképessége

egyszerû tesztekkel ellenõrizhetõ.

(4) A B-BL kategóriájú szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ személy jogosult arra, hogy üzemképesség tanúsító

nyilatkozatot adjon ki az alkategóriának megfelelõen hõlégballon, gázballon vagy léghajó karbantartása után,

beleértve a légijármû szerkezetet, hajtómûveket, gépész és villamos rendszereket, továbbá azon avionikai egységek

cseréjét, amelyek üzemképessége egyszerû tesztekkel ellenõrizhetõ.

(5) Annex II légijármûvek esetében az (1)–(4) bekezdésben meghatározott jogosultságok akkor gyakorolhatók, ha az

engedélyes

a) megfelel a légialkalmasságról és karbantartásról szóló rendeletben meghatározott egyéb követelményeknek,

b) a megelõzõ kétéves idõszakban vagy hat havi vonatkozó karbantartási tapasztalatot szerzett a szakszolgálati

engedélyben megadott jogosultságokkal összhangban, vagy megfelelt a vonatkozó jogosultságok

érvényesítésére vonatkozó rendelkezésnek,

c) feladatának ellátásához szükséges szinten ír, olvas és beszél azokon a nyelveken, amelyeken az üzembe helyezési

igazolás kibocsátásához szükséges mûszaki dokumentáció és eljárások íródtak.

(6) A Part 66 által nemzeti hatáskörbe utalt légijármûvek esetében az (1)–(4) bekezdésben meghatározott jogosultságok

akkor gyakorolhatók, ha az engedélyes a Part-66 66.A.20 b) pontjában meghatározott feltételeket teljesíti.

(7) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott jogosultságok nem gyakorolhatóak, ha az engedélyes a szakszolgálat

ellátására hátrányosan ható szer hatása alatt áll.
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9. A B1, B2 kategóriájú szakszolgálati engedély megszerzésének követelményei

12. § B1, B2 kategóriájú szakszolgálati engedélyt az a kérelmezõ kaphat, aki

a) teljesíti a Part-66 adott kategóriára vonatkozó követelményeit, és

b) a 3. mellékletben meghatározott 10-es modulból vizsgát tesz.

10. A B-SLA és a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély megszerzésének általános, alapismereti és

tapasztalati követelményei

13. § B-SLA és B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyt az a kérelmezõ kaphat, aki 18. életévét betöltötte.

14. § (1) A szakszolgálati engedélyt kérelmezõnek vizsgával kell bizonyítania, hogy megfelelõ ismeretekkel rendelkezik a

számára elõírt alapismereti modulokban. A szükséges alapismereti modulokat és megfelelõ ismereti szinteket a 3.

melléklet tartalmazza.

(2) Annak a B-SLA vagy B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyt kérelmezõnek, aki az Országos Képzési Jegyzékben

szereplõ repülõgép szerelõ végzettséggel rendelkezik, a kérelmezett kategóriának megfelelõ alapismereti modulok

közül csak a 9-es, a 10-es, továbbá a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyt kérelmezõnek a 18-as modulból kell

vizsgát tennie az alkategóriának megfelelõen.

15. § (1) A B-SLA és a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély kiadásához a kérelmezõnek rendelkeznie kell a kérelmezett

kategóriának – B-BL kategória esetében a kérelmezett alkategóriának is – megfelelõ, a polgári légijármûvek

karbantartása területén szerzett tapasztalattal. A tapasztalatnak gyakorlati jellegûnek kell lennie, vagyis a légijármû

karbantartási feladatainak tipikus keresztmetszetét kell lefednie.

(2) A B-SLA és B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély kiadásához szükséges polgári légijármû karbantartási tapasztalati

követelmény három év. A B-SLA kategóriájú légijármû karbantartó szakszolgálati engedélybe típuscsoport jogosítás

bejegyzéséhez a polgári légijármû karbantartási tapasztalati követelmény öt év.

(3) A B-SLA és a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély esetében a szükséges tapasztalati idõbõl legalább 1 év friss

tapasztalatnak kell lennie.

(4) A B-SLA és a B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély esetében a légiközlekedési hatóság elfogadhatja az állami

légijármû karbantartási környezetben szerzett légijármû karbantartási tapasztalatot, amennyiben meggyõzõdött

arról, hogy az ilyen tapasztalat egyenértékû az e rendeletben elõírttal, de ez esetben legalább egy év kiegészítõ polgári

légijármû karbantartási tapasztalat szükséges a polgári légijármû karbantartási környezet megértésének biztosítására.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott tapasztalati követelményt a légiközlekedési hatóság kérelemre enyhíti,

amennyiben meggyõzõdött arról, hogy a kérelmezõ e rendelet szerint jóváhagyott alapismereti képzésben vagy más,

iskolarendszerû mûszaki képzésben részesült. Az enyhítés mértéke e rendelet szerint jóváhagyott képzés esetében az

elõírt tapasztalati idõ legfeljebb 65%-a, más, iskolarendszerû mûszaki képzés esetében legfeljebb 30%-a lehet. A friss

tapasztalatra vonatkozó követelmények tekintetében enyhítés nem alkalmazható.

(6) Amennyiben a kérelmezõ rendelkezik e rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedéllyel, az újonnan bejegyzendõ

B-SLA vagy B-BL kategória (2) bekezdésben meghatározott tapasztalati követelményei az (5) bekezdésben

meghatározott csökkentést követõen további 50%-kal csökkenthetõ. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglaltaktól

eltérõen hat hónap friss tapasztalat szükséges.

16. § B1.2 alkategóriájú szakszolgálati engdéllyel rendelkezõ személy esetében a légiközlekedési hatóság teljesítettnek

tekinti a B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedélyre elõírt alapismereti és tapasztalati követelményeket is.

III. FEJEZET
LÉGIJÁRMÛ KOMPONENS ÜZEMKÉPESSÉG TANÚSÍTÓ SZEMÉLYEK

11. Légijármû komponensek üzemképesség tanúsításának személyi követelményei

17. § (1) A karbantartó szervezet

a) Annex II. légijármû esetében a légijármû és légijármû komponens karbantartásának légiközlekedéssel összefüggõ

részletes szabályairól szóló rendelet szerinti légijármû vagy légijármû komponens üzemképesség tanúsító
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megbízást annak a személynek adhatja ki, aki megfelel e rendelet, valamint a légijármû és légijármû komponens

karbantartásának légiközlekedéssel összefüggõ részletes szabályairól szóló rendelet követelményeinek,

b) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó légijármûvek komponensei esetében a

2042/2003/EK bizottsági rendelet szerinti üzemképesség tanúsító megbízást annak a személynek adhatja ki, aki

megfelel e rendelet követelményeinek, valamint a 2042/2003/EK bizottsági rendeletben meghatározott

követelményeknek.

(2) Az üzemképesség tanúsító megbízást a jóváhagyott karbantartó szervezet a következõ kategóriákban adja ki:

a) D1 kategória,

b) D2 kategória,

c) E1 kategória,

d) E2 kategória.

12. Légijármû komponens üzemképesség tanúsító személyek jogosultságai

18. § (1) A D1 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzembehelyezési bizonyítványt

adjon ki a megbízásában meghatározott, a komponens mechanikus részeit érintõ karbantartási feladatok elvégzése

után.

(2) A D2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzembehelyezési bizonyítványt

adjon ki a megbízásában meghatározott, a komponens elektromos vagy elektronikus részeit érintõ karbantartási

feladatok elvégzése után.

(3) A D1 és a D2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás nem jogosít hajtómûvön vagy hajtómû modulon végzett

karbantartás utáni üzembehelyezési bizonyítvány kiadására.

(4) Az E1 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzembehelyezési bizonyítványt

adjon ki a megbízásában meghatározott, gázturbinás hajtómûveket, hajtómû modulokat, illetve hajtómû

berendezéseket érintõ karbantartási feladatok elvégzése után.

(5) Az E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás tulajdonosa jogosult arra, hogy üzembehelyezési bizonyítványt

adjon ki a megbízásában meghatározott, dugattyús motorokat, motor berendezéseket érintõ karbantartási feladatok

elvégzése után.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott jogosultságok nem gyakorolhatók, ha az engedélyes a tevékenység ellátására

hátrányosan ható szer hatása alatt áll.

13. Alapismereti követelmények

19. § (1) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadása elõtt a megbízandó személynek vizsgával kell

bizonyítania, hogy megfelelõ ismeretekkel rendelkezik a megbízás kategóriájának megfelelõ, a 3. mellékletben

meghatározott alapismereti modulokban.

(2) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadása elõtt a karbantartó szervezetnek meg kell

gyõzõdnie róla, hogy a megbízandó személy ír, olvas és elfogadható szinten beszél azokon a nyelveken, amelyeken az

üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátásához szükséges mûszaki dokumentáció és eljárások íródtak.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl egyszerû alkatrész esetében D1 vagy D2 kategóriájú üzemképesség tanúsító

megbízás abban az esetben is kiadható, ha a megbízandó személy vizsgával bizonyítja, hogy megfelelõ ismeretekkel

rendelkezik a megbízás kategóriájának megfelelõ, a 3. mellékletben meghatározott 9-es és 10-es alapismereti

modulokban. A további alapismereti követelményeket a karbantartó szervezet a komponens sajátosságait, valamint a

megbízásban meghatározott karbantartási feladatokat figyelembe véve a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott

kézikönyvében határozza meg.

(4) Annak a D1, E1 vagy E2 kategóriájú üzemképesség tanúsításra megbízandó személynek, aki az Országos Képzési

Jegyzékben szereplõ repülõgép szerelõ végzettséggel rendelkezik, a kiadandó kategóriának megfelelõ alapismereti

modulok közül csak a 9-es, a 10-es modulból kell vizsgát tennie.

(5) Annak a D2 kategóriájú üzemképesség tanúsításra megbízandó személynek, aki az Országos Képzési Jegyzékben

szereplõ repülõgép mûszerész végzettséggel rendelkezik, a kiadandó kategóriának megfelelõ alapismereti modulok

közül csak a 9-es, a 10-es modulból kell vizsgát tennie.
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14. Tapasztalati követelmények

20. § (1) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához a megbízandó személynek rendelkeznie

kell a megbízás kategóriájának megfelelõ, a polgári légijármû komponensek karbantartása területén szerzett

tapasztalattal. A tapasztalatnak gyakorlati jellegûnek kell lennie, vagyis a megbízásban meghatározott karbantartási

feladatok tipikus keresztmetszetét kell lefednie.

(2) A D1 és D2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához szükséges karbantartási tapasztalati

követelmény 3 év. Az E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához szükséges karbantartási

tapasztalati követelmény 5 év.

(3) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához a szükséges tapasztalati idõbõl legalább

1 év friss tapasztalatnak kell lennie.

(4) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás esetében a karbantartó szervezet elfogadhatja az

állami légijármû komponensek karbantartása területén szerzett tapasztalatot, amennyiben meggyõzõdött arról, hogy

az ilyen tapasztalat egyenértékû az e rendeletben elõírttal, de ez esetben legalább egy év kiegészítõ polgári légijármû

komponens karbantartási tapasztalat szükséges a polgári légijármû komponens karbantartási környezet

megértésének biztosítására.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott tapasztalati követelményt a karbantartó szervezet enyhítheti, amennyiben

meggyõzõdött arról, hogy a megbízandó személy e rendelet szerint jóváhagyott alapismereti képzésben vagy más,

iskolarendszerû mûszaki képzésben részesült. Az enyhítés mértéke e rendelet szerint jóváhagyott képzés esetében az

elõírt tapasztalati idõ legfeljebb 65%-a, más, iskolarendszerû mûszaki képzés esetében legfeljebb 30%-a lehet. A friss

tapasztalatra vonatkozó követelmények tekintetében enyhítés nem alkalmazható.

(6) A D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító megbízás akkor érvényes, ha a megelõzõ kétéves idõszakban

hat havi vonatkozó karbantartási tapasztalatot szerzett a megbízott személy az üzemképesség tanúsító megbízásban

megadott jogosultságokkal összhangban.

15. Speciális képzettségi követelmények

21. § (1) A D1 és D2 kategóriák esetében az elõírt alapismereteken túl kiegészítõ ismeretekkel is kell rendelkezni.

(2) A D1 és D2 kategóriák esetében a kiegészítõ ismereteket és az ezeket biztosító képzések tematikáját a karbantartó

szervezet a komponens sajátosságait, valamint a megbízásban meghatározott karbantartási feladatokat figyelembe

véve a légiközlekedési hatóság által a 2042/2003/EK bizottsági rendelet szerint jóváhagyott kézikönyvében határozza

meg. A kiegészítõ képzést a karbantartó szervezet biztosítja az általa megbízandó személyek számára. Az

üzemképesség tanúsító megbízást kiadó karbantartó szervezet felelõs azért, hogy a kiegészítõ képzés megfelel e

rendelet követelményeinek.

(3) A D1 és D2 kategória esetében a kiegészítõ képzésnek ki kell terjednie – amennyiben az vonatkozik – a komponens

szét- és összeszerelésére, beállítására, beszabályozására, a hibakeresésre, a hibajavításra, valamint a mûködéspróbára.

A képzésnek a lényeges üzemeltetési problémákat, üzemeltetési közleményeket és utasításokat is fel kell ölelnie,

továbbá ki kell terjednie a mûszaki kézikönyvek és karbantartási eljárások alkalmazott rendszerére is. A képzés

elvégzése után a személynek képesnek kell lennie a légijármû komponens nagyjavítására és ellenõrzésére.

(4) A D1 és D2 kategória tekintetében a kiegészítõ képzés gyakorlati és elméleti elemeket is tartalmaz.

(5) E1 és E2 kategóriák esetében az üzemképesség tanúsító megbízás azon hajtómûvekre vonatkozó karbantartási

feladatokra adható ki, amelyekre a megbízandó személy hajtómû típustanfolyamon vett részt és sikeres hajtómû

típusvizsgát tett.

IV. FEJEZET
LÉGIJÁRMÛ ÉS LÉGIJÁRMÛ KOMPONENS KARBANTARTÁS-OKTATÁS ÉS VIZSGÁZTATÁS

16. Oktatás és vizsgáztatás követelményei

22. § (1) Szakszolgálati engedélyhez vagy komponens üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához e rendelet szerint

jóváhagyott alapismereti képzést karbantartás oktató szervezet tarthat. Alapismereti vizsgáztatást karbantartás

oktató szervezet, a légiközlekedési hatóság vagy a légiközlekedési hatóság által egy vizsga lebonyolítására a 26. §

szerinti engedéllyel rendelkezõ szervezet végezhet.
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(2) Légijármû vagy hajtómû típus tanfolyamot karbantartás oktató szervezet vagy a légiközlekedési hatóság által egy

légijármû vagy hajtómû típus tanfolyam lebonyolítására a 26. § szerinti engedéllyel rendelkezõ szervezet végezhet.

Légijármû vagy hajtómû típus vizsgát karbantartás oktató szervezet, a légiközlekedési hatóság vagy a légiközlekedési

hatóság által egy légijármû vagy hajtómû típus vizsga lebonyolítására a 26. § szerinti engedéllyel rendelkezõ szervezet

végezhet.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl hajtómû típustanfolyamot és típusvizsgát a hajtómû gyártója vagy

típusbizonyítványának birtokosa is lefolytathat. Ebben az esetben az üzemképesség tanúsító megbízást kiadó

karbantartó szervezet felelõs azért, hogy a hajtómû típustanfolyam és típusvizsga megfelel az ebben a rendeletben

foglalt követelményeknek.

17. Karbantartás oktató szervezet

23. § (1) Alapismereti képzés és vizsgáztatás esetében karbantartás oktató szervezeti engedélyt az a szervezet kaphat, amelyik

rendelkezik a 2042/2003/EK bizottsági rendelet IV. Melléklete szerint a légiközlekedési hatóság által kiadott,

alapismereti képzésre és vizsgáztatásra jogosító engedéllyel, valamint az e rendelet szerint jóváhagyott

alaptanfolyammal és alapvizsgával.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egyes modulokhoz tartozóan alapismereti vizsgáztatásra karbantartás oktató

szervezeti engedélyt oktatási tevékenységének megfelelõen az a szervezet is kaphat, amelyik közép- vagy felsõfokú

oktatásban részt vesz és a 26. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, továbbá rendelkezik

vizsgaanyagok készítésére és kezelésére, és a vizsgáztatást végzõ személyek kiválasztására, megkövetelt képesítésére

és megbízására vonatkozó jóváhagyott eljárásokkal.

(3) Légijármû és hajtómû típustanfolyam és típusvizsga esetében karbantartás oktató szervezeti engedélyt az a szervezet

kaphat, amelyik rendelkezik a 2042/2003/EK bizottsági rendelet IV. Melléklete szerint a légiközlekedési hatóság által

kiadott, légijármû típustanfolyamra és vizsgáztatásra jogosító engedéllyel, valamint az e rendelet szerint jóváhagyott

légijármû vagy hajtómû típustanfolyammal és típusvizsgával.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl egyszerû könnyû légijármûvekre, hõlégballonokra, gázballonokra és léghajókra

légijármû típusvizsgáztatásra karbantartás oktató szervezeti engedélyt az a szervezet is kaphat, amelyik rendelkezik az

adott légjármûtípusra karbantartói engedéllyel és a 26. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel,

továbbá rendelkezik vizsgaanyagok készítésére és kezelésére, és a vizsgáztatást végzõ személyek kiválasztására,

megkövetelt képesítésére és megbízására vonatkozó jóváhagyott eljárásokkal.

18. Karbantartás oktató szervezeti engedély iránti kérelem

24. § (1) Karbantartás oktató szervezeti engedélyt a légiközlekedési hatóság kérelemre, az általa rendszeresített

formanyomtatványon adja ki. Az engedély a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben

foglaltakon túl legalább a következõ adatokat tartalmazza:

a) a szervezet telephelyei,

b) engedélyezett tevékenység,

c) engedély száma.

(2) Az e rendelet szerint kiadott karbantartás oktató szervezeti engedélyekrõl a légiközlekedési hatóság nyilvántartást

vezet, amely az engedély kiadása, valamint módosítása iránti kérelmeket – beleértve az ügy során keletkezett

dokumentumokat – tartalmazza. A nyilvántartást az engedély visszavonása után öt évig meg kell õrizni.

(3) A karbantartás oktató szervezeti engedély kiadása vagy módosítása iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz az

általa rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a következõket tartalmazza:

a) a kérelmezõ telephelyét,

b) felelõs vezetõ személy nevét.

(4) A karbantartás oktató szervezeti engedély iránti kérelemhez a kérelmezõ csatolja a kérelem tárgyának megfelelõ, az e

rendelet követelményeinek teljesítését igazoló dokumentumokat.

(5) A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekrõl nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás

az engedélyben foglalt adatokat tartalmazza.
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19. A karbantartás oktató szervezet folyamatos felügyelete

25. § (1) Ha a karbantartás oktató szervezet a jóváhagyásához szükséges feltételeket érintõ változást tervez, azok jóváhagyása

érdekében benyújtja a légiközlekedési hatósághoz a 28. § (2) bekezdésében meghatározott, a tervezett változások

szerint módosított kézikönyvet. Ha a jóváhagyott változások az engedélyben foglalt adatok változtatását is

szükségessé teszik, a légiközlekedési hatóság az engedélyt is módosítja. Ha a változás nem ismerhetõ elõre, akkor a

változás bekövetkeztét követõ öt munkanapon belül kell azt bejelenteni és a módosított kézikönyv jóváhagyását

kérni.

(2) A légiközlekedési hatóság két éves idõszakokban teljeskörûen felülvizsgálja, hogy a karbantartás oktató szervezet

megfelel-e e rendelet elõírásainak.

(3) Ha a légiközlekedési hatóság felülvizsgálati eljárása során eltérést tapasztal, határidõ megjelölésével felhívja a

szervezetet javító intézkedés megtételére.

(4) Ha a karbantartás oktató szervezet a javító intézkedés megtételét elmulasztja, a légiközlekedési hatóság a

karbantartás oktató szervezet engedélyét visszavonja annak a tevékenységnek a tekintetében, amelyben az eltérést

tapasztalta.

(5) Ha a karbantartás oktató szervezet által határidõben teljesített javító intézkedés nem biztosítja az e rendeletnek való

megfelelést, a légiközlekedési hatóság a karbantartás oktató szervezet engedélyét felfüggeszti annak a

tevékenységnek a tekintetében, amelyben az eltérést tapasztalta, valamint újabb határidõ kitûzésével felszólítja a

szervezetet a megfelelõ javító intézkedés meghozatalára. Ha az újabb javító intézkedés sem biztosítja az e rendeletnek

való megfelelést, a légiközlekedési hatóság a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

20. Egyedileg engedélyezett tanfolyam vagy vizsga

26. § (1) A légiközlekedési hatóság egy tanfolyam vagy vizsga lebonyolítására is adhat engedélyt, ha a kérelmezõ a kérelem

tárgya szerint megfelel a következõ feltételeknek:

a) rendelkezik a tanfolyam vagy a vizsga lebonyolításához szükséges, a 2042/2003/EK bizottsági rendelet IV.

Melléklet 147.A.100. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelõ létesítményekkel és a

2042/2003/EK rendelet IV. Melléklet 147.A.115. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelõ oktatási

eszközökkel,

b) rendelkezik a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott eljárásokkal a

ba) a tanfolyam vagy a vizsga szervezésére,

bb) oktatási vagy vizsga helyiség, oktatási eszközök és szemléltetõ eszközök biztosítására, és

bc) az oktatás vagy vizsga okmányainak kezelésére, tárolására,

c) rendelkezik a tanfolyam vagy a vizsga lebonyolítására és koordinálására kijelölt felelõs személlyel,

d) rendelkezik a lebonyolítani kívánt tanfolyamnak vagy vizsgának megfelelõ végzettségû oktatókkal vagy

vizsgáztatókkal,

e) rendelkezik e rendelet szerint jóváhagyott tanfolyammal vagy vizsgával.

(2) Tanfolyam vagy vizsga egyedi engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz az általa rendszeresített

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvényben foglaltakon túl a következõket tartalmazza:

a) a kérelmezõ telephelyét,

b) felelõs vezetõ személy nevét.

(3) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletnek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

(4) A légiközlekedési hatóság a kiadott engedélyekrõl nyilvántartást vezet.

21. Egyedileg jóváhagyott tanfolyam vagy vizsga felügyelete

27. § (1) A légiközlekedési hatóság a tanfolyam vagy vizsga lebonyolítása során bármikor ellenõrizheti, hogy a jóváhagyásnak

megfelelõen történik-e a lebonyolítás.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság az ellenõrzés során a jóváhagyásban foglaltaktól eltérést tapasztal,

a) de az eltérés javító intézkedéssel megszüntethetõ, a légiközlekedési hatóság határidõ meghatározásával felhívja

a karbantartás oktató szervezetet a javító intézkedés megtételére,

5880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám



b) és ennek következtében a tanfolyam vagy vizsga nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, vagy

a karbantartás oktató szervezet az a) pont szerinti javító intézkedés megtételét elmulasztja, a légiközlekedési

hatóság visszavonja az engedélyt.

22. Jóváhagyott eljárások

28. § (1) A 23. § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) bekezdésében említett eljárásoknak legalább a következõket kell

tartalmaznia:

a) e rendeletben foglalt követelmények biztosításának bemutatása,

b) tevékenységek és folyamatok egyértelmû leírása,

c) az egyes tevékenységekhez és folyamatokhoz tartozó felelõsök egyértelmû meghatározása,

d) tevékenységek és folyamatok végrehajtásának ellenõrzésének és szükség szerinti módosításának biztosítása,

e) iratok és okmányok megfelelõ dokumentáltságának és visszakereshetõségének biztosítása.

(2) Az eljárásokat a légiközlekedési hatósághoz egységes kézikönyvként kell benyújtani a léigközlekedési hatóság által

meghatározott formai követelmények szerint.

23. Jóváhagyott alapismereti tanfolyam

29. § (1) A légiközlekedési hatóság arra az alaptanfolyamra adhat ki jóváhagyást,

a) amelyiknek a tartalma megfelel a 3. mellékletben meghatározott valamely modulnak, és

b) megfelel a B-SLA vagy B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyre vagy D1, D2, E1 vagy E2 kategóriájú

üzemképesség tanúsításra a 3. mellékletben meghatározott ismereti szintnek.

(2) A B-SLA, B-BL kategóriájú szakszolgálati engedély, valamint a D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító

megbízás megszerzéséhez szükséges jóváhagyott alaptanfolyamnak elméleti oktatás és gyakorlati oktatás elemeket

kell tartalmaznia.

(3) Valamennyi modult tartalmazó, jóváhagyott alaptanfolyamok óraszáma nem lehet kevesebb

a) B-SLA kategória esetében 1000 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

b) B-BL.1 alkategória esetében 750 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

c) B-BL.2 alkategória esetében 750 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

d) B-BL.3 alkategória esetében 900 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

e) D1 kategória esetében 2000 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

f) D2 kategória esetében 2000 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

g) E1 kategória esetében 2000 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet,

h) E2 kategória esetében 2000 óránál, amelynek 50–60%-a elmélet.

(4) Ha a jóváhagyott alaptanfolyam nem tartalmazza az adott kategóriához tartozó összes modult, a (3) bekezdésben

meghatározott óraszámok arányosan csökkenthetõk.

(5) A gyakorlati oktatási elemnek ki kell terjednie – a kategóriához tartozó modulok vonatkozásában – az általános célú

szerszámok és készülékek használatára, valamint jellemzõ karbantartási tevékenységekben történõ részvételre.

(6) Egy alapismereti tanfolyamon a legmagasabb hallgatói létszám 28 fõ lehet.

(7) Az alapismereti tanfolyam jóváhagyásához a kérelmezõnek rendelkeznie kell a képzés teljes tananyagát lefedõ, a

tanfolyam résztvevõi számára hozzáférhetõ oktatási anyaggal, valamint az (1)–(5) bekezdésben foglaltak teljesítését

bemutató, részletesen kidolgozott tematikával.

24. Jóváhagyott alapismereti vizsga

30. § (1) A légiközlekedési hatóság arra az alapismereti vizsgára adhat ki jóváhagyást, amely vizsgakérdései megfelelnek

a) a 3. mellékletben meghatározott valamely modulnak, és

b) a B-SLA vagy B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélyre vagy D1, D2, E1 vagy E2 kategóriájó üzemképesség

tanúsításra a 3. mellékletben meghatározott ismereti szintnek.

(2) Az alapismereti vizsgák formája írásbeli, három válaszlehetõségbõl egy helyes választ tartalmazó feleletválasztásos

teszt. A sikeres vizsgához a kérdések legalább 75%-át helyesen kell megválaszolni. A vizsga értékelésekor a kérdéseket

azonos pontszámmal kell figyelembe venni.
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(3) A vizsga kérdéseinek számának meg kell felelnie a 3. mellékletben meghatározott kérdésszámoknak. A vizsgázónak

annyi idõt kell biztosítani, hogy kérdésenként átlagosan 75 másodperc álljon rendelkezésére.

(4) Az alapismereti vizsgákat tanfolyami jegyzetek használata nélkül kell lefolytatni.

(5) A vizsgáztatóknak biztosítaniuk kell a kérdések titkosságát.

(6) Egy vizsgán vizsgáztató személyenként legfeljebb 14 fõ vizsgázó vehet részt, és a vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy a

vizsga résztvevõi egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.

(7) Az alapvizsga jóváhagyásához a kérelmezõnek rendelkeznie kell az (1)–(3) bekezdésben foglalt követelményeket

biztosító vizsgakérdés adatbázissal.

25. Jóváhagyott típustanfolyam és típusvizsga

31. § (1) Légijármû típusvizsga esetében a légiközlekedési hatóság arra a típusvizsgára adhat ki jóváhagyást, amely megfelel a

Part-66 III. Függelék 4. pontjában meghatározott követelményeknek, és a kategóriának megfelelõ jogosultságoknak

megfelelõ témaköröket fedi le.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen 5700 kg-nál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármû vagy több hajtómûves

helikopter esetében a légiközlekedési hatóság arra a légijármû típustanfolyamra és típusvizsgára adhat ki jóváhagyást,

amely megfelel a Part-66 III. Függelék 1., 2. és 3. pontjában foglalt követelményeknek.

(3) A légiközlekedési hatóság arra a hajtómû típustanfolyamra és típusvizsgára adhat jóváhagyást, amelyik

a) a tanfolyam tekintetében tartalmaz elméleti és gyakorlati elemeket, magában foglalja a hajtómû karbantartását,

szét- és összeszerelését, beállítását, beszabályozását, a hibakeresést, a hibajavítást, a mûködéspróbát, a lényeges

üzemeltetési problémákat, üzemeltetési közleményeket és utasításokat is, továbbá kiterjed a mûszaki

kézikönyvek és karbantartási eljárások alkalmazott rendszerére is és biztosítja, hogy a képzés elvégzése után a

személynek képesnek kell lennie a hajtómû nagyjavítására és ellenõrzésére, és

b) a vizsga tekintetében megfelel a következõknek:

ba) a vizsgáztatást írásban kell lefolytatni,

bb) feleletválasztásos kérdésekbõl áll, minden kérdésre három lehetséges válaszból egy helyes,

bc) a válaszadásra kérdésenként 120 másodpercet kell biztosítani,

bd) tanóránként legalább egy kérdést kell feltenni,

be) a sikeres vizsgához a kérdéseknek legalább 75%-át kell helyesen megválaszolni,

bf) tanfolyami jegyzeteket nem szabad használni.

(4) Azon légijármû vagy hajtómû típusok esetében, amelyek olyan technológiát tartalmaznak, amelyekre a 3. melléklet

szerinti alapismeretek nem terjednek ki, a jóváhagyott típustanfolyamnak vagy típusvizsgának tartalmaznia kell a

szükséges alapismereteket is.

(5) Egy légijármû vagy hajtómû típustanfolyamon a legmagasabb hallgatói létszám 28 fõ lehet.

(6) Egy légijármû vagy hajtómû típusvizsgán vizsgáztató személyenként legfeljebb 14 fõ vizsgázó vehet részt és a vizsgát

úgy kell lebonyolítani, hogy a vizsga résztvevõi egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.

(7) A hajtómû vagy légijármû típusismereti tanfolyam jóváhagyásához a kérelmezõnek rendelkeznie kell a képzés teljes

tananyagát lefedõ, a tanfolyam résztvevõi számára hozzáférhetõ oktatási anyaggal, valamint az (1), (2) vagy (3)

bekezdésben foglaltak teljesítését bemutató, részletesen kidolgozott tematikával.

(8) A légijármû vagy hajtómû típusvizsga jóváhagyásához a kérelmezõnek rendelkeznie kell az (1), (2) vagy (3)

bekezdésben foglalt követelményeket biztosító vizsgakérdés adatbázissal.

V. FEJEZET
LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ÁLTAL ADHATÓ FELMENTÉSEK

26. A felmentés iránti kérelem

32. § (1) Abban az esetben, ha a kérelmezõ nem e rendelet szerinti alapismereti képzésben, vagy légijármû vagy hajtómû típus

képzésben részesült, a légiközlekedési hatóság kérelemre – a (3) bekezdésben foglaltak szerint – részleges vagy teljes

felmentést ad az e rendeletben meghatározott, a légijármû karbantartó szakszolgálati engedély vagy a légijármû

komponens üzemképesség tanúsító megbízás kiadásának feltételét képezõ alapismereti vizsga, valamint a légijármû

vagy hajtómû típusismereti követelmények alól.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a légiközlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani, és a kérelemhez

annak tárgya szerint csatolni kell a következõ dokumentumokat:

a) nem e rendelet szerinti alapismereti képzés, vagy légijármû vagy hajtómû típus képzés elvégzését igazoló

dokumentum másolata és az oktató szervezet nyilatkozata a képzés tematikájáról és vizsgarendszerérõl, vagy

b) a Part-66 szerint külföldön kiadott szakszolgálati engedély másolata.

(3) Ha a kérelmezõ képesítése egyenértékû az e rendeletben foglaltakkal, teljes felmentést ad. Amennyiben a

légiközlekedési hatóság a (2) bekezdés szerint igazolt képzés tematikájának és vizsgarendszerének az e rendeletben

foglalt követelményekkel történt összahasonlítás során eltérést állapít meg, akkor az e rendeletnek való teljes

megfelelést biztosító kiegészítõ képzés vagy vizsga elõírása mellett részleges felmentést ad.

(4) A légiközlekedési hatóság a megadott felmentésekrõl nyilvántartást vezet.

(5) A légiközlekedési hatóság által megadott felmentés alapján szakszolgálati engedély legfeljebb a felmentés

megadástól számított egy éven belül adható ki vagy módosítható.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési

követelményeirõl szóló 6 /2004. (I. 30.) GKM rendelet.

27. Átmeneti rendelkezések

34. § (1) Az e rendelet hatálybalépése elõtt a légiközlekedési hatóság által kiadott légijármû karbantartó szakszolgálati

engedélyek érvényességi idejük lejártáig vagy legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ öt évig érvényesek.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott légijármû karbantartó szakszolgálati engedélyek meghosszabbítása vagy

módosítása esetén vagy kérelemre a légiközlekedési hatóság a 4. mellékletben meghatározott szabályok alkalmazása

mellett e rendelet szerinti szakszolgálati engedélyt ad ki.

(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott légijármû karbantartó szakszolgálati engedélyekbe bejegyzett

korlátozásokat a (2) bekezdés szerint kiadott engedélyekbe is be kell jegyezni.

(4) A (2) bekezdés szerint kiadott szakszolgálati engedélybe új típus- vagy típuscsoport jogosítás akkor jegyezhetõ be, ha

az engedélyes alapismereti képzettsége megfelel e rendeletnek vagy e rendelet hatálybalépését megelõzõen

legalább tíz éve rendelkezik légijármû karbantartó szakszolgálati engedéllyel és nincs a 4. melléklet szerint bejegyzett

korlátozás a szakszolgálati engedélyében.

(5) Korlátozás akkor törölhetõ, ha az engedélyes alapismereti vagy típusképzettsége megfelel e rendeletnek.

35. § (1) E rendelet hatálybalépése elõtt, a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és

képzési követelményeirõl szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerinti D1, D2, E1 vagy E2 kategóriákban kiadott, e

rendelet hatálybalépésekor érvényes üzemképesség tanúsító megbízások továbbra is érvényesek. Ilyen megbízás

esetében a légiközlekedési hatóság teljesítettnek fogadja el az adott kategóriára e rendeletben elõírt alapképzettségi

és tapasztalati követelményeket. Az ilyen megbízás az adott kategórián belül új komponensre az e rendelet szerinti

speciális képzési követelmények teljesítését követõen kiterjeszthetõ.

(2) Új kategóriában megbízás csak e rendelet szerinti követelmények teljesítése esetén adható ki.

(3) A hatóság kérelemre teljes felmentést ad az adott kategóriára vonatkozó alapképzettségi követelmények alól azoknak,

akik rendelkeztek a légi jármûvek és légi jármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési

követelményeirõl szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerint D1, D2, E1 vagy E2 kategóriákban kiadott üzemképesség

tanúsító megbízással.

36. § (1) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott, hõlégballonok, gázballonok és léghajók üzemképesség tanúsításra

jogosító megbízások érvényességi idejük lejártáig, de legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ öt évig

érvényesek.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott, hõlégballonok, gázballonok vagy léghajók üzemképesség tanúsításra

jogosító megbízással rendelkezõ személy részére abban az esetben is kiadható B-BL kategóriájú szakszolgálati

engedély „hõlégballonok csoport”, „gázballonok csoport” vagy „léghajók csoport” típuscsoport jogosítás
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bejegyzéssel, amennyiben a kérelem benyújtásának idõpontjában legalább tíz éve rendelkezik hõlégballonok,

gázballonok vagy léghajók üzemképesség tanúsítására jogosító megbízással.

37. § E rendelet rendelkezéseivel érintett karbantartó szervezetnek e rendelet hatálybalépését követõen hat hónapon belül

gondoskodnia kell eljárásainak módosításáról, hogy azok megfeleljenek e rendelet elõírásainak. E rendelet hatálya alá

tartozó légijármûvekre és komponensekre új üzemképesség tanúsító megbízást csak a módosított eljárások

jóváhagyása után lehet kiadni.

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § (1) A 33. § (2) bekezdés

a) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról,

valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának

biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló,

2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet,

c) a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának

biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló

2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 27-i 1056/2008/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéset állapít meg.

(2) A II–IV. Fejezet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 13/2012. (III. 6.) NFM rendelethez

A szakszolgálati engedély tartalma

A szakszolgálati engedély legalább a következõ adatokat tartalmazza:

I Kiállító állam

State of issue

II Az engedély típusa, elsõ kiadás dátuma és az ország kódja

Title of Licence, date of initial issue and country code

III Engedélyszám

Licence number

IV Engedélyes neve

Last and first name of licence holder

IVa Születési idõ és hely

Date and place of birth

V Cím

Address

VI Állampolgárság

Nationality

VII Engedélyes sajátkezû aláírása

Signature of holder

VIII Kiállító hatóság

Issuing Authority

IX Érvényesség

Validity

X Kiállító személy aláírása és a kiállítás dátuma

Signatiure of issuing officer and date of issuing

XI Kiállító hatóság bélyegzõje

Stamp of issuing Authority

XII Jogosítások

Ratings

XIII Megjegyzések

Remarks

XIV Feltételek

Conditions
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2. melléklet a 13/2012. (III. 6.) NFM rendelethez

A szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

1. B1 kategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– sugárhajtómûves repülõgépek csoport

– légcsavaros gázturbinás repülõgépek csoport

– dugattyús motorral felszerelt repülõgépek csoport

– gázturbinás hajtómûvel felszerelt helikopterek csoport

– dugattyús motorral felszerelt helikopterek csoport

2. B2 kategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– repülõgépek, motoros vitorlázó repülõgépek és vitorlázó repülõgépek csoport

– helikopterek és autogirok csoport

– hõlégballonok, gázballonok és léghajók csoport

3. B-SLA kategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– dugattyús motorral felszerelt repülõgépek csoport

– motoros vitorlázó repülõgépek csoport

– vitorlázó repülõgépek csoport

4. B-BL.1 alkategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– hõlégballonok csoport

5. B-BL.2 alkategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– gázballonok csoport

6. B-BL.3 alkategóriájú szakszolgálati engedélybe bejegyezhetõ típuscsoport jogosítások

– léghajók csoport

3. melléklet a 13/2012. (III. 6.) NFM rendelethez

Az egyes ismereti szintek és alapismereti modulok tartalmi meghatározása

1. Elméleti ismereti szintek B-BL, B-SLA, D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány esetében

A B-BL, B-SLA, D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító állományra vonatkozó alapismeretek szintjei az e

melléklet témakörei mindegyikében elméleti ismereti szint jelzõ értékekkel – 1, 2 vagy 3 – kerülnek megjelölésre.

Az elméleti ismereti szint jelzõ értékek meghatározásai a következõk:

1. szint – A téma fõ jellemzõinek általános ismerete.

– A hallgató legyen képes egy egyszerû leírást adni a téma tartalmáról.

– A hallgató ismerje és tudja használni a téma legfontosabb szakkifejezéseit.

2. szint – A téma elméleti és gyakorlati vonatkozású jellemzõinek ismerete és annak alkalmazási képessége.

– A hallgató legyen képes megérteni a téma elméleti alapjait.
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– A hallgató legyen képes egy átfogó leírást adni a téma tartalmáról, tipikus példákkal kiegészítve.

– A hallgató legyen képes használni a téma szakkifejezéseit.

– A hallgató legyen képes matematikai egyenletek alkalmazásával a témakörhöz kapcsolódó fizikai törvények

leírására.

– A hallgató legyen képes értelmezni és használni a témához tartozó vázlatokat, rajzokat, táblázatokat.

– A hallgató legyen képes a témában megszerzett ismereteit a gyakorlatban is alkalmazni, támaszkodva a

tevékenységek részletes leírására.

3. szint – A téma elméleti és gyakorlati vonatkozású jellemzõinek részletes ismerete és képesség az ismeretek alkotó

alkalmazására.

– A hallgató ismerje a téma elméleti alapjait és más témakörökkel való kapcsolatait.

– A hallgató legyen képes részletes leírást adni a téma tartalmáról, konkrét példákkal kiegészítve.

– A hallgató legyen képes a szakterminológia teljes körû használatára.

– A hallgató legyen képes a témakörhöz kapcsolódó matematikai egyenletek megértésére és alkalmazására.

– A hallgató legyen képes értelmezni és használni a témához tartozó vázlatokat, rajzokat, táblázatokat, valamint

tudjon készíteni hibafelvételezéshez, hibajavításhoz esetlegesen szükséges egyszerû vázlatokat, rajzokat,

táblázatokat.

– A hallgató legyen képes a témában megszerzett ismeretei gyakorlati alkalmazására – támaszkodva a karbantartási

dokumentációkra – a repülõgép karbantartási tevékenységek teljes körében, a mûszaki kiszolgálástól a

hibajavításig.

– A hallgató legyen képes a témára vonatkozó különbözõ adatok, információk, mérési eredmények értelmezésére,

és az adott helyzetben szükséges hibajavítási, beszabályozási tevékenység meghatározására, elvégzésére.

2. Témaköri modulok B-BL, B-SLA, D1, D2, E1 és E2 kategóriájú üzemképesség tanúsító állomány esetében

1. Modul – Matematika

2. Modul – Fizika

3. Modul – Az elektromosságtan alapjai

4. Modul – Az elektronika alapjai

5. Modul – Digitális technikák és elektronikus mûszerrendszerek

6. Modul – Anyagok és komponensek

7. Modul – Karbantartás

8. Modul – Az aerodinamika alapjai

9. Modul – Emberi tényezõk

10. Modul – Légiközlekedési rendelkezések

11SLA. Modul – Egyszerû könnyû repülõgépek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei

15. Modul – Gázturbinás hajtómû

16. Modul – Dugattyús hajtómû

17. Modul – Légcsavar

18. Modul – Hõlégballonok, gázballonok és léghajók

Üzemképesség tanúsító kategóriára vagy alkategóriára történõ képesítést az alapismereti témakörök tekintetében az

alábbi táblázat szerint kell elvégezni. A szükséges tárgykörök x-szel kerültek megjelölésre. A témaköri modulok

almodulokra oszthatóak oktatási vagy vizsgáztatási célból.

Témaköri
modulok

B-BL.1 B-BL.2 B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

1 x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x x x x x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x x x x x
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Témaköri
modulok

B-BL.1 B-BL.2 B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

7 x x x x x x x x

8 x x x x x x

9 x x x x x x x x

10 x x x x x x x x

11SLA x

15 x

16 x x x

17 x x

18 x x x

3. Kérdésszámok az egyes vizsgák esetében

Témaköri
modulok

B-BL.1 B-BL.2 B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

1 32 32 32 32 32 32 32 32

2 32 32 32 32 52 52 52 52

3 32 32 32 32 32 40 40 40

4 12 40 40 40

5 12 40 40 40

6 50 50 50 50 50 50 50 50

7 50 50 50 50 50 50 50 50

8 20 20 20 20 12 12

9 20 20 20 20 20 20 20 20

10 32 32 32 32 32 32 32 32

11SLA 60

15 60

16 60 60 60

17 32 32

18 40 40 40
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1. Modul – Matematika

Elméleti ismereti szint kategóriánként

B-BL B-SLA D1 D2 E1 E2

1.1 – Aritmetika 2 2 2 2 2 2

– Aritmetikai fogalmak és jelek, szorzási és osztási
módszerek, közönséges és tizedes törtek, osztók és
többszörösök, súlyok és mértékek, átváltási tényezõk,
arányok, átlagok és százalékok, területek és térfogatok,
négyzet- és köbgyökök.

1.2 – Algebra

a) 2 2 2 2 2 2

– Egyszerû algebrai kifejezések kiszámítása, összeadás,
kivonás, osztás és szorzás, zárójelek alkalmazása,
egyszerû algebrai törtek.

b) 1 1 1 1 1 1

– Elsõfokú egyenletek és megoldásaik.

– Kitevõk és hatványok, negatív és törtkitevõk.

– Bináris és más alkalmazott számrendszerek.

– Kétismeretlenes egyenletrendszerek és másodfokú
egyismeretlenes egyenletek.

– Logaritmus.

1.3 – Geometria

a) 1 1 1 1 1 1

– Egyszerû mértani alakzatok.

b) 2 2 2 2 2 2

– Grafikus ábrázolás, diagramok fajtái és alkalmazása,
egyenletek/függvények ábrázolásai.

c) 2 2 2 2 2 2

– Egyszerû trigonometria; trigonometriai összefüggések,
táblázatok használata, derékszögû és polárkoordináták.

2. Modul – Fizika

A hallgatóknak tisztában kell lenniük a metrikus, Imperial (brit) és amerikai mértékegységekkel és mérésekkel.

2.1 – Anyagismeret 1 1 1 1 1 1

– Az anyagok természete; kémiai elemek, az atomok
szerkezete, molekulák.

– Kémiai vegyületek.

– Halmazállapotok; szilárd, folyékony és gáznemû
halmazállapot.

– A halmazállapot-változások.

2.2 – Mechanika

2.2.1 – Statika 1 1 2 1 2 2

– Erõk, nyomatékok és erõpárok, vektor-ként való
ábrázolásuk.

– Súlypont, tömegközéppont.

– A feszültségelmélet elemei, nyúlás és rugalmasság:
feszültség, összenyomódás, nyírás és csavarás.

– A szilárd és gáznemû anyagok, illetve a folyadékok
természete és tulajdonságaik.

– A folyadékokban uralkodó nyomás és fel-hajtóerõ
(nyomásmérõ).
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2.2.2 – Kinetika 1 1 2 1 2 2

– Lineáris mozgás: egyenes vonalú egyenletes mozgás,
gyorsuló mozgás (mozgás a nehézségi erõ hatására).

– Körmozgás; egyenletes körmozgás (centrifugális és
centripetális erõk).

– Periodikus mozgás: ingamozgás.

– Egyszerû rezgéselmélet, felharmonikusok és
rezonancia.

– Áttételi arány, emelõarány és hatásfok.

2.2.3 – Dinamika

a) 1 1 2 1 2 2

– Tömeg.

– Erõ, tehetetlenség, munka, teljesítmény, energia
(helyzeti, mozgási és összener-gia), hõ, hatásfok.

b) 1 1 2 2 2 2

– Mozgási energia, a mozgási energia megmaradása.

– Impulzus (lendület).

– Pörgettyûs mozgás alapelvei.

– Súrlódás; természete és hatásai, súrlódási együttható
(gördülési ellenállás).

2.2.4 – Folyadékok dinamikája

a) 2 2 2 2 2 2

– Fajsúly és sûrûség.

b) 1 1 2 1 2 2

– Viszkozitás, folyadékok ellenállása, az áramvonalasság
hatásai.

– A folyadékok összenyomhatósága.

– Statikus, dinamikus és teljes nyomás, Bernoulli-törvény,
Venturi csõ.

2.3 – Termodinamika

a) 2 2 2 2 2 2

– Hõmérséklet: hõmérõk és hõmérsékleti skálák: Celsius,
Fahrenheit és Kelvin; a hõ fogalma.

b) 1 1 2 2 2 2

– Hõkapacitás; fajhõ.

– Hõátadás: áramlás, sugárzás és vezetés.

– Hõtágulás.

– A termodinamika elsõ és második törvénye.

– Gázok: ideális gáztörvény; állandó térfogaton és
állandó nyomáson vett fajhõ, gáz kiterjedése által
végzett munka.

– Izotermák, adiabatikus kiterjedés és sûrítés,
hajtómû-körfolyamatok, állandó térfogat és állandó
nyomás, hûtõberendezések és hõszivattyúk.

– Látens olvadási és párolgási hõ, termikus energia,
égéshõ.

– Párolgás és olvadáshõ, termikus energia, égéshõ
(gyulladás).

2.4 – Optika (Fény) – – 2 2 2 2

– A fény természete; a fény sebessége.

– A fényvisszaverõdés és fénytörés törvényei;
fényvisszaverõdés síkfelületekrõl, fényvisszaverõdés
gömbtükrökrõl, fénytörés, lencsék.

– Száloptikák.

2.5 – Hullámmozgás és Hang – – 2 2 2 2

5890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám



– Hullámmozgás; mechanikai hullámok, szinusz
hullámok mozgása, interferencia-jelenség, állóhullámok.

– Hang; a hang sebessége, hangok keletkezése, erõsség,
hangmagasság és hangminõség.

– Doppler-hatás.

3. Modul – Az elektromosságtan alapjai

3.1 – Elektronelmélet 1 1 1 1 1 1

– Az elektromos töltések eloszlása az atomokban,
molekulákban, ionokban és vegyületekben.

– Vezetõk, félvezetõk és szigetelõk molekuláris felépítése.

3.2 – Statikus elektromosság és elektromos vezetés 1 1 1 2 2 2

– Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések
eloszlása.

– A vonzás és taszítás elektrosztatikus törvényei.

– A töltés egységei, Coulomb-törvény.

– Elektromos vezetés szilárd és cseppfolyós anyagokban,
gázokban, illetve vákuumban.

3.3 – Elektromosságtani fogalmak 1 1 1 2 2 2

– Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható
tényezõk: feszültségkülönbség, elektromotoros erõ,
feszültség, áramerõsség, ellenállás, vezetés, töltés,
egyezményes folyásirány, elektronok áramlása.

3.4 – Elektromos áram keltése 1 1 1 1 1 1

– Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hõ,
súrlódás, nyomás, kémiai folyamatok, mágnesesség és
mozgás.

3.5 – Egyenfeszültség-források 1 1 1 2 2 2

– Az alábbiak felépítése és kémiai alapfolyamatai: primer
cellák, szekunder cellák, ólom-sav cellák, nikkel-kadmium
cellák, egyéb alkáli cellák.

– Sorba és párhuzamosan kötött cellák.

– Belsõ ellenállás és hatása a telepre.

– Termoelemek felépítése, anyagai és mûködése.

– Fotocellák mûködése.

3.6 – Egyenfeszültségû áramkörök 1 1 1 2 2 2

– Ohm-törvény, Kirchoff elsõ és második törvénye.

– Az ellenállás, feszültség és áramerõsség kiszámítása a
fenti törvények segítségével.

– A tápegységek belsõ ellenállásának jelentõsége.

3.7 – Ellenállás

a) 1 1 1 2 2 2

– Ellenállás és befolyásoló tényezõi.

– Fajlagos ellenállás.

– Ellenállások színkódja, értékek és tûrések, szokásos
értékei, névleges teljesítménye wattban.

– Sorosan és párhuzamosan kötött ellenállások.

– Az összes ellenállás kiszámítása soros, párhuzamos és
soros-párhuzamos kapcsolásoknál.

– Potenciométerek és szabályozó ellenállások mûködése
és alkalmazása.

– Wheatstone-hidak mûködése.
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b) – – – 1 1 1

– A vezetõképesség és a pozitív és a negatív hõmérsékleti
együttható.

– Fix ellenállások, stabilitás, tûrés és korlátozások,
építésmódok.

– Változtatható ellenállások, termisztorok,
feszültségfüggõ ellenállások.

– Potenciométerek és reosztátok felépítése.

– Weatherstone-hidak építése.

3.8 – Teljesítmény 1 1 1 2 2 2

– Teljesítmény, munka és energia (mozgási és helyzeti).

– Teljesítmény levezetése ellenállásokon.

– Teljesítményképlet.

– Számítások teljesítménnyel, munkával és energiával.

3.9 – Kapacitás/kondenzátor 1 1 1 2 2 2

– A kondenzátor mûködése és funkciója.

– Lemezek feltöltõdési felületét meghatározó tényezõk.

– Lemezek közötti távolság, lemezek száma, dielektrikum
és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges
feszültség.

– Kondenzátorfajták, felépítés és funkció.

– Kondenzátorok színkódolása.

– Kapacitás- és feszültségszámítások soros és párhuzamos
áramköröknél.

– Kondenzátor exponenciális feltöltõdése és kisülése,
idõállandók.

– Kondenzátorok vizsgálata.

3.10 – Mágnesesség

a) 1 1 1 2 2 2

– A mágnesesség elmélete.

– A mágnes tulajdonságai.

– A föld mágneses terében felfüggesztett mágnes
viselkedése.

– Mágnesezés és demagnetizálás.

– Mágneses árnyékolás.

– A mágneses anyagok különbözõ fajtái.

– Elektromágnesek felépítése és mûködésének alapelvei.

– Jobb kéz szabály, az áramvezetõ körül kialakult
mágneses tér meghatározására.

b) 1 1 1 2 2 2

– Mágneses feszültség, térerõsség, mágneses indukció,
permeabilitás, hiszterézishurok, remanencia, koercitív
ellenállás, telítési pont, örvényáramok.

– Óvintézkedések mágnesek gondozására és tárolására.

3.11 – Indukció/indukciós tekercs 1 1 1 2 2 2

– Faraday törvénye.

– Feszültség indukálása mágneses térben mozgó
vezetõben.

– Indukciós elv.

– Az alábbiak hatása az indukált feszültség nagyságára:
mágneses mezõ erõssége, a fluxusváltozás sebessége, a
vezetõ meneteinek száma.

– Kölcsönös indukció.

– A primer áram változási sebességének és a kölcsönös
indukciónak a hatása az indukált feszültségre.
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– A kölcsönös indukciót befolyásoló tényezõk: a tekercs
meneteinek száma, a tekercs fizikai mérete, a tekercs
permeabilitása, a tekercsek egymáshoz viszonyított
helyzete.

– Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok.

– Elektromotoros ellenerõ, önindukció.

– Telítési pont.

_ Tekercsek fõ alkalmazásai.

3.12 – Egyenáramú motorok/generátorok elmélete 1 1 1 2 2 2

– A motor és a generátor alapelve.

– Egyenáramú generátor alkotórészeinek felépítése és
célja.

– Egyenáramú generátorok mûködése és azok a
tényezõk, amelyek a teljesítményt és az áramfolyás
irányát befolyásolják az egyenáramú generátorokban.

– Egyenáramú motorok mûködése és azok a tényezõk,
amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét,
forgatónyomatékát, fordulatszámát és forgásirányát
befolyásolják.

– Soros, mellékáramköri és vegyes gerjesztésû motorok.

– Indítógenerátorok felépítése.

3.13 – A váltakozó áram elmélete 1 1 1 2 2 2

– Szinuszhullám: fázis, periódus, frekvencia, ciklus.

– A feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs-
és csúcstól csúcsig mért értékei és ezek kiszámítása a
feszültséggel, áramerõsséggel és teljesítménnyel
összefüggésben.

– Háromszög- és négyszöghullámok.

– Egyfázis-/háromfázis-elv.

3.14 – Ohmos (R), Kapacitív (C) és Induktív (L) áramkörök 1 1 1 2 2 2

– A feszültség és az áramerõsség fázisviszonya L-, C- és
Ráramkörökben, párhuzamos, soros és soros-párhuzamos
kapcsolásnál.

– Teljesítményleadás L-, C- és R-áram-körökben.

– Impedancia, fázisszög, teljesítmény-tényezõ és
áramerõsség számítása.

– Effektív, látszólagos és meddõ teljesítmény számítása.

3.15 – Transzformátorok 1 1 1 2 2 2

– Transzformátorok felépítése és mûködése.

– Transzformátorveszteségek és leküzdésük módszerei.

– Transzformátor mûködése terhelés mellett és terhelés
nélkül.

– Teljesítményátvitel, hatásfok, polaritás-jelölések.

– Vonali és fázisfeszültségek és áramok számítása.

– Teljesítmény-számítás háromfázisú rendszereknél.

– Primer és szekunder áram, feszültség,
tekercsszámviszony, teljesítmény, hatásfok.

–Feszültségváltó.

3.16 – Szûrõk – – – 1 1 1

– Az alábbi szûrõk mûködésmódja, alkalmazása és
használata: alul áteresztõ, felül áteresztõ, sáváteresztõ,
sávzáró szûrõk.

3.17 – Váltóáramú generátorok 1 1 1 2 2 2

– Tekercs forgása mágneses erõtérben és a keletkezõ
hullámforma.
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– Forgó armatúrás és forgó mágneses mezõs váltakozó
áramú generátorok mûködésmódja és felépítése.

– Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú generátorok.

– Háromfázisú csillag- és deltakapcsolások elõnyei és
alkalmazása.

– Állandó mágneses generátorok.

3.18 – Váltóáramú motorok 1 1 1 2 2 2

– Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és
indukciós motorok felépítése, mûködési elvei és
jellemzõi.

– A fordulatszám és a forgásirány ellenõrzésének
módszerei. Forgótér (forgómezõ) elõállításának eljárásai:
induktivitás, kapacitás, osztott vagy árnyékolt pólus.

4. Modul – Az elektronika alapjai

4.1 – Félvezetõk

4.1.1 – Diódák

a) – 1 – 2 2 2

– Dióda jelölések.

– Diódák jellemzõi és tulajdonságai.

– Sorba és párhuzamosan kapcsolt diódák.

– Szilícium-egyenirányítók (tirisztorok), világító diódák
(LED), fotódiódák, feszültségfüggõ ellenállások
(varisztorok), egyenirányító diódák fõ jellemzõi és
alkalmazása.

– Diódák mûködésének ellenõrzése.

b) – – – 2 2 2

– Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos
tulajdonságok.

– P és N típusú anyagok: a szennyezések hatása a
vezetésre, többségi/kisebbségi jellegre.

– PN-átmenet félvezetõkben, potenciál kialakulása
PN-átmeneteknél elõfeszültség nélkül, nyitó és záró
irányú elõfeszültség mellett.

– Dióda-paraméterek: maximális zárófeszültség, az
átfolyó áram maximális erõssége, hõmérséklet,
frekvencia, szivárgó áram, teljesítményveszteség.

– Diódák mûködésmódja és funkciója az alábbi
áramkörökben: csúcskorlátozók, szorítókapcsolások,
teljes- és félhullám- egyenirányítók, hídkapcsolású
egyenirányítók, feszültségkétszerezõk és
-háromszorozók.

– Az alábbi eszközök részletes mûködésmódja és
jellemzõi: tirisztorok, világító diódák, Shottky-diódák,
fotódiódák, varaktordiódák, varisztorok, egyenirányító
diódák, Zenerdiódák.

4.1.2 – Tranzisztorok

a) – 1 – 2 2 2

– Tranzisztorok jelölései.

– Alkotóelemek ismertetése és tájolása.

– Tranzisztorok jellemzõi és tulajdonságai.

b) – – – 2 2 2

– PNP és NPN tranzisztorok felépítése és mûködése.

– Bázis-, kollektor- és emitter-konfigurációk.

– Tranzisztorok vizsgálata.
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– Egyéb tranzisztortípusok és az alkalmazásukkal
kapcsolatos alapismeretek.

– Tranzisztorok alkalmazása: erõsítõosztályok (A, B, C).

– Egyszerû áramkörök, köztük: elõfeszítés, szétkapcsoló,
visszacsatoló és stabilizáló.

– Többfokozatú áramkörök elvei: kaszkádkapcsolású,
ellenütemû, oszcillátorok, multivibrátorok, billenõ
áramkörök.

4.1.3 – Integrált áramkörök

a) – 1 – – – –

– Logikai áramkörök és lineáris áramkörök/mûveleti
erõsítõk ismertetése és mûködése.

b) – – – 2 2 2

– Logikai áramkörök és lineáris áramkörök ismertetése és
mûködése.

– Bevezetés olyan mûveleti erõsítõ mûködésébe és
funkciójába, amely alábbiként alkalmaznak: integrátor,
differenciátor, feszültségkövetõ, komparátor. Mûveleti és
erõsítõ fokozatok kapcsolási módjai: rezisztívkapacitív
(transzformátor), induktív-rezisztív (IR), direkt.

– A pozitív és negatív visszacsatolás elõnyei és
alkalmazása.

4.2 – Nyomtatott áramkörök – – – 2 2 2

– A nyomtatott áramkörök leírása és alkalmazása.

4.3 – Szervomechanizmusok

a) – – – – – –

– Az alábbi fogalmak megértése: vezérlõ- és
szabályozórendszerek, visszacsatolás, követõ szabályozás,
analóg jeladók.

– Az alábbi szinkronizációs
rendszer-komponensek/rendszerjellemzõk mûködési
elvei és alkalmazása: elosztó, differenciáló, vezérlés és
forgatónyomaték, transzformátorok, indukciós- és
kapacitív jeladók.

b) – – – 2 2 2

– Az alábbi fogalmak megértése: nyitott és zárt
szabályozókör, követõ szabályozás,
szervomechanizmusok, analóg jeladó, nulla, csillapítás,
visszacsatolás, holt zóna.

– Az alábbi szinkronrendszer-alkotórészek felépítése,
mûködésmódja alkalmazása: analizátor, differenciáló,
vezérlés és forgatónyomaték, E- és I-transzformátorok,
indukciós jeladók, kapacitás-jeladók, szinkron jeladók.

– Hibák a szervomechanizmusban, szinkronizáló
vezetékek megfordítása, belengés.
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5. Modul – Digitális technikák és elektronikus mûszerrendszerek

5.1 – Elektronikus mûszerrendszerek – 1 – 3 3 3

– Tipikus rendszermegoldások és a pilótafülke
elektronikus mûszerrendszerének elhelyezése.

5.2 – Számrendszerek – – – 2 2 2

– Számrendszerek: bináris, oktális és hexadecimális
rendszerek.

– A decimális és a bináris, illetve az oktális és
hexadecimális rendszerek között történõ átváltás.

5.3 – Adatok átalakítása – – – 2 2 2

– Analóg és digitális adatok.

– Analóg-digitális és digitális-analóg konverterek
felépítése, üzemeltetése és alkalmazásuk; input-output, a
különféle típusok korlátai.

5.4 – Adatbuszok – – – 2 2 2

– Adatbuszok mûködésmódja repülõgépes
rendszerekben, az ARINC és más specifikációk ismerete.

5.5 – Logikai áramkörök

a) – 1 – 2 2 2

– A szokásos csatolótag-jelölések, táblázatok és
egyenértékû kapcsolások ismerete.

– Légijármû-rendszereknél használatos alkalmazások,
sematikus kapcsolási rajzok.

b) – – – 2 2 2

– Logikai kapcsolási rajzok értelmezése.

5.6 – A számítógép alapvetõ felépítése

a) – – – – – –

– Számítógép-terminológia (bit, bájt, szoftver, hardver,
CPU, IC és különbözõ memóriák, pl. RAM, ROM, PROM).

– Számítógép-technika (hogyan alkalmazzák
légijármû-rendszerekben).

b) – – – 2 2 2

– Számítógépek alkalmazásával kapcsolatos terminológia.

– Mikroszámítógépek fõ alkotóelemeinek
mûködésmódja, elrendezése és csatlakozói, beleértve a
hozzá tartozó buszrendszereket is.

– Információk, amelyeket az egyszerû és többcímû
utasítások tartalmaznak.

– Memóriával kapcsolatos fogalmak.

– Jellemzõ memóriaeszközök mûködésmódja.

– A különbözõ adattároló rendszerek mûködésmódja,
elõnyei és hátrányai.

5.7 – Mikroprocesszorok – – – 2 2 2

– A mikroprocesszorok által ellátott funkciók és általános
mûködésmódjuk.

– Az alábbi mikroprocesszor-elemek alapvetõ mûködése:
vezérlõ- és feldolgozóegység, órajel, regiszter,
aritmetikai-logikai egység.

5.8 – Integrált áramkörök – – – 2 2 2

– Kódolók és dekóderek mûködése és alkalmazása.

– Egyes kódoló típusok funkciója.

– A „Medium Scale Integration”, „Large Scale Integration”
és „Very Large Scale Integration” (közepes, nagy és igen
nagy integráltság) alkalmazása.

5.9 – Multiplex berendezések – – – 2 2 2
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– Multiplexerek és demultiplexerek logikai diagramjainak
használata, alkalmazása és azonosítása.

5.10 – Száloptikák – – – 2 2 2

– A száloptikás adatátvitel elõnyei és hátrányai az
elektromos vezetéken történõ adatátvitellel
összehasonlítva.

– Száloptikás adatbusz.

– Száloptikával kapcsolatos fogalmak.

– Lezárások.

– Csatolók, vezérlõ terminálok, távoli terminálok.

– A száloptika alkalmazása légijármû-rendszerekben.

5.11 – Elektronikus kijelzõk (display) – 1 – 2 – –

– A korszerû légijármûveken alkalmazott szokásos
kijelzõk mûködési elvei, beleértve a katódsugárcsöveket,
világítódiódákat és folyadékkristályos kijelzõket.

5.12 – Elektrosztatikusan érzékeny készülékek – 1 – 2 2 2

– Az elektrosztatikus kisülésre érzékeny készülékek
különleges kezelése.

– A lehetséges kockázatok és károk ismerete; antisztatikus
védelmi berendezések a részegységek és a személyzet
számára.

5.13 – Szoftverkezelési szabályok – 1 – 2 2 2

– Azoknak a korlátozásoknak, légialkalmassági
követelményeknek és a lehetséges katasztrofális
kihatásoknak az ismerete, amelyek a szoftver meg nem
engedett módosításából adódhatnak.

5.14 – Elektromágneses környezet – 1 – 2 2 2

– Az alábbi jelenségek befolyása az elektronikus
rendszerek karbantartási eljárásaira:

EMC – Electromagnetic Compatibility (elektromágneses
összeférhetõség),

EMI – Electromagnetic Interference (elektromágneses
zavarás),

HIRF- High Intensity Radiated Field (nagy intenzitású
elektromágneses tér),

Villámlás/villámvédelem.

5.15 – Jellemzõ elektronikus/digitális légijármû-rendszerek – 1 – 2 2 2

– A jellemzõ elektronikus/digitális légijármû-rendszerek
általános elrendezése és ellenõrzése a hozzá tartozó BITE
(Built In Test Equipment = beépített ellenõrzõ)
berendezéssel.

– Beépített ellenõrzõ berendezéssel történõ tesztelések,
például

ACARS – ARINC Communication and Addressing and
Reporting System (kommunikációs, címzõ és jelentõ
rendszer),

ECAM – Electronic Centralised Aircraft Monitoring
(központi elektronikus légijármû-felügyelet),

EFIS – Electronic Flight Instrument System (elektronikus
repülõmûszer-rendszer),

EICAS – Engine Indication and Crew Alerting System
(hajtómûkijelzõ és riasztórendszer),

FBW – Fly by Wire (elektronikus repülõgép-vezérlés),

FMS – Flight Management System (repülésirányítási
rendszer),

GPS – Global Positioning System (globális
helymeghatározó rendszer),
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IRS – Inertial Reference System (tehetetlenségi
vonatkoztatási rendszer),

TCAS – Traffic Alert Collision Avoidance System
(légiforgalmi riasztó és ütközéselkerülési rendszer).

6. Modul – Szerkezeti anyagok és gépelemek

6.1 – Légijármû szerkezetek anyagai – vas ötvözetek

a) 2 2 2 1 2 2

– A légijármûveken alkalmazott szokásos ötvözött acélok
jellemzõi, tulajdonságai és jelölése.

– Ötvözött acélok hõkezelése és alkalmazása.

b) 1 1 1 1 1 1

– Vastartalmú anyagok keménysége, szakítószilárdsága,
fáradási szilárdsága és ütve hajlító szilárdsága vizsgálata.

6.2 – Légijármû szerkezetek anyagai – nem vas

a) 2 2 2 1 2 2

– A légijármûveken alkalmazott szokásos nem
vastartalmú anyagok jellemzõi, tulajdonságai és jelölése.

– Nem vastartalmú anyagok hõkezelése és alkalmazása.

b) 1 1 1 1 1 1

– Nem vastartalmú anyagok keménysége,
szakítószilárdsága, fáradási szilárdsága és ütve hajlító
szilárdsága vizsgálata.

6.3 – Légijármû szerkezeti anyagok – kompozit és nemfémes
anyagok

6.3.1 – a) 2 2 2 2 2 2

– Kompozit és nemfémes anyagok, fa és szövet
kivételével.

– A légijármûveken alkalmazott szokásos kompozit és
nemfémes anyagok – a fa és a szövet kivételével –
jellemzõi, tulajdonságai és jelölése.

– Tömítõ- és kötõanyagok.

b) 2 2 2 – 2 2

– A kompozit és nemfémes anyagok
hibáinak/károsodásainak észlelése.

– A kompozit és nemfémes anyagok javítása.

6.3.2 – Faszerkezetek.

– Fából készült sárkányszerkezetek építési módjai.

– A légijármûveknél alkalmazott faanyagok és ragasztók
jellemzõi, tulajdonságai és fajtái.

– Faszerkezetek konzerválása és karbantartása.

– Faanyagok és faszerkezetek hibáinak fajtái.

– Faanyagok és faszerkezetek hibáinak felismerése.

– Faszerkezetek javítása. 2 2 – – – –

6.3.3 – Szövetborítás.

– A légijármûveknél alkalmazott textilszövetek jellemzõi,
tulajdonságai és fajtái.

– Szövetvizsgálati módszerek.

– Szövethibák fajtái.

– Szövetborítások javítása. 2 2 – – – –

6.4 – Korrózió

a) 1 1 1 1 1 1
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– Kémiai alapok.

– Korrózió fellépése: galvanikus folyamatok,
mikrobiológiai hatások, feszültség.

b) 2 2 3 2 3 3

– A korrózió fajtái és ezek azonosítása.

– A korrózió okai.

– Anyagfajták, korróziós érzékenység.

6.5 – Kötõelemek

6.5.1 – Csavarmenetek 2 2 2 2 2 2

– Csavarmegnevezések.

– Csavarmenetek formái; a légijármûvekben alkalmazott
szabványos csavarmenetek méretei és tûrései.

– A csavarmenetek mérése.

6.5.2 – Csapok, szegecsek, csavarok 2 2 2 2 2 2

– Csavartípusok: repülõgépcsavarok specifikációi,
azonosítása és jelölése, nemzetközi szabványok.

– Csavaranyák: önzáró, horgonycsap, szabványos típusok.

– Gépcsavarok: légijármû-specifikációk.

– Csapszegek: típusok és alkalmazás, berakás és kivétel.

– Önmetszõ csavarok, illesztõcsapok.

6.5.3 – Reteszelõeszközök 2 2 2 2 2 2

– Biztosítólemezek és rugós alátétet, reteszelõlemezek,
sasszegek, ellenanyák, drótbiztosítás, pillanatzárak, ékek,
biztosítógyûrûk.

6.5.4 – Repülõgépszegecsek 2 2 2 1 2 2

– Tömör- és vakszegecstípusok: jellemzõk és azonosítás,
hõkezelés.

6.6 – Csövek és csõkötések

a) 2 2 2 2 2 2

– A légijármûvekben alkalmazott merev és hajlékony
csõvek és kötéseik azonosítása és típusai.

b) 2 2 2 1 2 2

– Szabványos csõkötések légijármû hidraulika-,
üzemanyag-, olaj-, pneumatika- és levegõrendszere
csöveihez.

6.7 – Rugók 1 1 2 1 2 2

– Az egyes rugók típusai, anyagai, jellemzõi és
alkalmazási területük.

6.8 – Csapágyak 1 1 2 2 2 2

– A csapágyak funkciója, anyaga, felépítése.

– Csapágyfajták és ezek azonosítása.

6.9 – Közlõmû 1 1 2 2 2 2

– Közlõmûtípusok és ezek alkalmazása.

– Áttételi viszonyok, lassító és gyorsító
fogaskerék-áttételek, hajtott és hajtó fogaskerekek,
szabadonfutó fogaskerekek, egymásba illeszkedõ
alakzatok.

– Ékszíjak és ékszíjtárcsák, láncok és lánckerekek.

6.10 – Vezérlõhuzalok 2 2 2 1 2 2

– Huzalfajták.

– Végzárások, feszítõcsavarok és kiegyenlítõ
berendezések.

– Kötélcsiga és kábelrendszerelemek.

– Bowdenhuzalok.

– Flexibilis repülõgép-vezérlõ rendszerek.
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6.11 – Elektromos kábelek, vezetékek és csatlakozók 2 2 2 2 2 2

– Kábeltípusok, felépítés és jellemzõk.

– Nagyfeszültségû és koaxiális kábelek.

– Összesajtolás.

– Csatlakozótípusok, dugók, csatlakozók, csatlakozó
aljzatok, szigetelõk, névleges áramerõsség és feszültség,
kapcsoló-szerkezetek, jelöléskódok.

7. Modul – Karbantartás

7.1 – Biztonsági intézkedések – légijármû és mûhely 3 3 3 3 3 3

– A biztonságos munkavégzés szempontjai, ideértve az
árammal, gázokkal, különösen oxigénnel, olajokkal és
vegyszerekkel való munkavégzés során megteendõ
óvintézkedéseket.

– Hasonlóképpen a tûz vagy más baleset elhárítására
irányuló intézkedésekre vonatkozó utasítások, ideértve az
oltóanyagok ismeretét.

7.2 – Mûhelyben végzett munka 3 3 3 3 3 3

– Szerszámok gondozása, ellenõrzése, mûhelyanyagok
felhasználása.

– Méretek, ráhagyások és tûrések, a kivitelezés minõsége.

– Szerszámok és készülékek kalibrálása, kalibrálási
elõírások.

7.3 – Szerszámok 3 3 3 3 3 3

– Szokásos kéziszerszámok.

– Szokásos elektromos szerszámok típusai.

– A precíziós mérõkészülékek mûködésmódja és
alkalmazása.

– Kenõberendezések és kenési módszerek.

– Általános elektromos vizsgálóberendezés
mûködésmódja, funkciója és használata.

7.4 – Általános repülõelektronikai vizsgálóberendezések – – – 2 2 2

– Általános repülõelektronikai vizsgálóberendezések
mûködésmódja, funkciója és használata.

7.5 – Mûszaki rajzok, diagramok és szabványok 2 2 2 2 2 2

– Rajztípusok és diagramok, ezek jelölései, méretek,
tûrések és képes megjelenítés.

– A rajz fejlécében lévõ adatok azonosítása.

– Mikrofilm-, mikrofiche-alapú és számítógépes
ábrázolások.

– Az „Air Transport Association (ATA) of America” 100-as
jellemzõi.

– Légiközlekedési és egyéb vonatkozó szabványok,
ideértve ISO, AN, MS, NAS és MIL.

– Huzalozási és kapcsolási ábrák.

7.6 – Illesztések és hézagok 2 2 2 – 2 2

– Fúróméretek csavarmenetekhez, illesztési osztályok.

– Illesztések és illesztési hézagok általános rendszere.

– Illesztési terv légijármûvekhez és hajtómûvekhez.

– Hajlítási, csavarási és kopási határértékek.

– Tengelyek, csapágyak és egyéb alkatrészek
ellenõrzésének szabványos módszerei.
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7.7 – Elektromos kábelek és csatlakozók 2 2 2 2 2 2

– Folytonosság, szigetelési és csatlakoztatási technikák és
vizsgálatok.

– Krimpelõ szerszámok alkalmazása: kézi és hidraulikus
mûködtetéssel.

– Sajtolt csatlakozások ellenõrzése.

– Csatlakozó csapok ki- és beszerelése.

– Koaxiális kábelek: óvintézkedések ellenõrzésnél és
beszerelésnél.

– A huzalozás védelmének módszerei: kábelköteg és
kábelkötegtartó, kábelbilincsek, védõköpenyezési
eljárások, beleértve hõzsugorítást is, árnyékolás.

7.8 – Szegecselés 2 2 2 – – –

– Szegecs kötések, szegecstávolság, szegecsosztás.

– Szegecseléshez alkalmazott szerszámok.

– A szegecs kötés ellenõrzése.

7.9 – Csõvek és tömlõk 2 2 2 – 2 2

– Légijármû csöveinek hajlítása, tágítása/peremezése.

– Légijármû csöveinek és tömlõinek vizsgálata és
ellenõrzése.

– Csövek beépítése és bilincsezése.

7.10 – Rugók 1 1 2 – 2 2

– Rugók vizsgálata és ellenõrzése.

7.11 – Csapágyak 2 2 2 – 2 2

– Csapágyak vizsgálata, tisztítása és ellenõrzése.

– A csapágyak kenési követelményei.

– A csapágyak meghibásodása és ennek okai.

7.12 – Közlõmûvek 2 2 2 – 2 2

– Fogaskerekek ellenõrzése, holtjáték.

– Ékszíjak és ékszíjtárcsák, láncok és lánckerekek
ellenõrzése.

– Orsós meghajtások, emelõkaros rudazatok, húzó-toló
rudazatok ellenõrzése.

7.13 – Vezérlõhuzalok 2 2 2 – 2 2

– Végszerelvények rögzítése.

– Vezérlõhuzalok vizsgálata és ellenõrzése.

– Bowdenhuzalok; flexibilis légijármû-vezérlõ rendszerek.

7.14 – Anyagok megmunkálása 2 2 2 – 2 2

7.14.1– Lemezek

– Hajlítási ráhagyások kiszámítása és berajzolása.

– Fémlemez feldolgozása, beleértve hajlítást és alakítást.

– Fémlemezmunkák ellenõrzése.

7.14.2 – Kompozitok és nemfémes anyagok.

– Kötési módszerek.

– Környezeti feltételek.

– Vizsgálati módszerek.

7.15 – Hegesztés, keményforrasztás, lágyforrasztás, kötés

a) 2 2 2 – 2 2

– Lágyforrasztási eljárások, forrasztott kötések vizsgálata.

b) 2 2 2 – 2 2

– Hegesztési és keményforrasztási eljárások.

– Hegesztett és keményforrasztott kötések vizsgálata.

– Kötési módszerek és a kötések vizsgálata.
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7.16 – A légijármû tömege és súlypontja

a) 2 2 – – – –

– Súlypont/egyensúlyi határok; a vonatkozó
dokumentáció használata.

b) 2 2 – – – –

– A légijármû súlypont méréshez történõ elõkészítése.

– Légijármû súlypont mérése.

7.17 – Légijármû kezelése és tárolása 2 2 – – – –

– Légijármûvek gurulása/vontatása, és az ezekkel
kapcsolatos biztonsági intézkedések.

– Légijármûvek emelése, alátámasztása, féktuskók
elhelyezése, biztosítás és az ezekkel kapcsolatos
biztonsági intézkedések.

– Légijármûvek tárolási eljárásai.

– Tüzelõanyagtöltési/tüzelõanyagleeresztési eljárások.

– Jégtelenítési/jégmentesítési eljárások.

– Elektromos, hidraulikus és pneumatikus földi táplálás.

– A légijármûvek kezelésére és üzemeltetésére ható
környezeti viszonyok.

7.18 – Szétszerelési, ellenõrzési, javítási és összeszerelési
eljárások és technikák

a) 3 3 3 3 3 3

– Meghibásodások fajtái és vizuális ellenõrzési eljárások
(SRM).

– Korrózió eltávolítása, károsodás felmérése és
korrózióvédelem megismétlése.

b) 2 2 2 2 2 2

– Általános javítási eljárások, szerkezet javítási utasítás.

– Az elöregedést és kifáradást ellenõrzõ, valamint a
korróziómentesítést célzó technológiai programok.

c) 2 2 2 – 2 2

– Roncsolásmentes agyagviszgálati eljárások, beleértve a
penetrációs, radiológiai, örvényáramos, ultrahangos és
boroszkópos vizsgálatokat is.

d) 2 2 2 2 2 2

– Szétszerelési és összeszerelési technológiák és eljárások.

e) 2 2 2 2 2 2

– Hibakeresési eljárások.

7.19 – Rendkívüli események

a) 2 2 – – – –

– Villámcsapás és nagy erõsségû elektromágneses hatás
utáni ellenõrzés.

b) 2 2 – – – –

– Rendkívüli események, mint például kemény leszállás
után vagy turbulencián való átrepülés utáni ellenõrzések.

7.20 – Karbantartási eljárások 2 2 2 2 2 2

– Karbantartás tervezés.

– Módosítási eljárások.

– Raktározási, tárolási eljárások.

– Üzemképesség tanúsítási eljárások.

– Kapcsolat a légijármû üzembentartókkal.

– Karbantartás
ellenõrzés/minõségellenõrzés/minõségbiztosítás.

– Kiegészítõ karbantartási eljárások.
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– Korlátozott élettartamú berendezések, szerkezeti
elemek felügyelete, ellenõrzése.

8. Modul – Az aerodinamika alapjai

8.1 – A légkör fizikája 1 1 – – 2 2

International Standard Atmosphere (ISA) (nemzetközi
szabványos légkör), alkalmazása az aerodinamikára.

8.2 – Aerodinamika 1 1 – – 2 2

– Légáramlás a testek körül.

– Határréteg, lamináris és turbulens áramlás, szabad
levegõáramlás, relatív levegõáramlás, feláramlás és
leáramlás, örvények, stagnálás.

– A fogalmak: hajlás, szárnymélység, közepes
aerodinamikai mélység, profilellenállás (káros ellenállás),
indukált ellenállás, nyomásközpont, állásszög, pozitív és
negatív szárnyelcsavarás, karcsúsági fok, szárnyalak és
szárnykarcsúság.

– Vonóerõ, súly, aerodinamikai eredõ.

– Felhajtóerõ és ellenállás keletkezése: állásszög,
felhajtóerõtényezõ, ellenállás-tényezõ, polárgörbe,
áramlásleszakadás.

– Szárnyfelület elszennyezõdése, ideértve a jeget, a havat,
a deresedést.

8.3 – Repülés elmélet 1 1 – – – –

– A felhajtóerõ, a súlypont, a vonóerõ és a légellenállás
közötti kapcsolat.

– Siklószám.

– Stabil repülések, teljesítmény.

– A fordulás elmélete.

– A terhelési tényezõ hatása: áramlásleválás,
repülõteljesítmény-burkológörbe és szerkezeti
korlátozások.

– A felhajtóerõ fokozása.

8.4 – Repülési stabilitás és dinamika 1 1 – – – –

– Hosszanti, oldal- és iránystabilitás.

9. Modul – Emberi tényezõk

9.1 – Általánosságok 2 2 2 2 2 2

– Az emberi tényezõk figyelembevételének
szükségessége.

– Emberi tényezõkre/emberi hibára visszavezethetõ
események.

– Murphy törvénye.

9.2 – Emberi teljesítmény és korlátai 2 2 2 2 2 2

– Látás.

– Hallás.

– Információfeldolgozás.

– Figyelem és észlelés.

– Emlékezõképesség.

– Klausztrofóbia és fizikai hozzáférhetõség.

9.3 – Szociálpszichológia 1 1 1 1 1 1

– Felelõsség: az egyéné és a csoporté.
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– Motiváció és demotiváció.

– Csoportnyomás.

– „Kulturális” érdekeltség.

– Csapatmunka.

Irányítás, felügyelet és vezetés.

9.4 – A teljesítményt befolyásoló tényezõk 2 2 2 2 2 2

– Kondíció/egészség.

– Stressz: otthoni és munkahelyi.

– Idõhiány és határidõk.

– Munkaterhelés: túl nagy és túl kicsi.

– Alvás és fáradtság, több mûszakos munkavégzés.

– Alkohol, gyógyszerek, kábítószerek.

9.5 – Fizikai környezet 1 1 1 1 1 1

– Zaj és füst.

– Megvilágítás.

– Klíma és hõmérséklet.

– Mozgás és rezgés.

– Munkahelyi környezet.

9.6 – Feladatok 1 1 1 1 1 1

– Fizikai munka.

– Rutinfeladatok.

– Vizuális ellenõrzés.

Bonyolult rendszerek.

9.7 – Kommunikáció 2 2 2 2 2 2

– A csoporton belül és a csoportok között.

– Munka naplózása és nyilvántartása.

– „Naprakésznek lenni”, aktualitás.

– Információk terjesztése.

9.8 – Emberi hibák 2 2 2 2 2 2

– Hibamodellek és hibaelméletek.

– Hibatípusok a karbantartási munkáknál.

– A hiba következményei (azaz balesetek).

– Hibák elkerülése és kezelése.

9.9 – Munkahelyi veszélyek 2 2 2 2 2 2

– Veszélyek felismerése és elkerülése.

– Vészhelyzetek kezelése.

10. Modul – Légiközlekedési elõírások

10.1 – Jogszabályok 1 1 1 1 1 1

– A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
szerepe.

– Az Európai repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
szerepe.

– A tagállamok szerepe.

– A hazai és uniós folyamatos légialkalmasság
fenntartással kapcsolatos jogszabályrendszer.

– Kapcsolat más légiközlekedési hatóságokkal.

10.2 – Üzemképesség tanúsítás személyi követelményei 2 2 2 2 2 2

– A hatályos jogszabályok részletes ismerete.

10.3 – Jóváhagyott karbantartó szervezetek 2 2 2 2 2 2

– A hatályos jogszabályok részletes ismerete.

10.4 – Kereskedelmi célú légifuvarozás: 1 1 1 1 1 1
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– Légijármû üzemben tartási engedélyek.

– Az üzemben tartó kötelességei.

– A légijármûvön tartandó dokumentumok.

– A légijármûvön feltüntetendõ jelzések (jelölések).

10.5 – Légijármûvek tanúsítása

a) Általánosságok 1 1 1 1 1 1

– Tanúsítási szabályok: pl. EACS 23/25/27/29.

– Típusalkalmassági bizonyítvány.

– Kiegészítõ típusalkalmassági bizonyítvány.

– Tervezõ/gyártó szervezet jóváhagyása.

b) Dokumentumok 2 2 – – – –

– Légialkalmassági bizonyítvány.

– Lajstrombavételi bizonyítvány.

– Zajbizonyítvány.

– Súlymérési jegyzõkönyv.

– Rádióengedély és jóváhagyás.

10.6 – A folyamatos légialkalmasság fenntartás szabályai 2 2 2 2 2 2

– A hatályos jogszabályok részletes ismerete.

10.7 – Az alábbiakra érvényes nemzeti és nemzetközi elõírások

a) 2 2 2 2 2 2

– Karbantartási programok, karbantartási ellenõrzések és
felülvizsgálatok.

– Alap minimális felszerelési lista (MMEL), minimális
felszerelési lista (MEL), kiszolgálási eltérési lista (DDL).

– Légialkalmassági utasítások (AD).

– Karbantartási közlemények (SB), gyártói karbantartási
információk, módosítások és javítások.

– Karbantartási dokumentáció: karbantartási kézikönyvek,
szerkezetjavítási kézikönyv, illusztrált alkatrész-katalógus
stb.

b) 1 1 1 1 1 1

– Légialkalmasság fenntartása.

– Berepülések.

– ETOPS, karbantartási és kiszolgálási követelmények.

– Minden idõjárási körülmény melletti üzemelés, 2/3
kategóriás üzemelés és minimális felszerelési
követelmények.

11. SLA. Modul – Egyszerû könnyû repülõgépek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei

11.1.SLA – Repüléselmélet/Repülõgépek aerodinamikája és
kormányszervei

– 1 – – – –

– Az alábbiak üzemeltetése és hatásai a következõkre:

= csûrõk;

= magassági kormányok, stabilizá-torok;

= oldalkormányok.

– A felhajtóerõt növelõ eszközök: orrsegédszárnyak,
fékszárnyak, féklapok.

– Szárny áramlásterelõinek hatása, fûrészfogazott
belépõél hatása.

– Határréteg-szabályozás a belépõél aerodinamikai
eszközeinek alkalmazásával.
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– Trimmlapok, kiegyenlítõ lapok, rugós lapok, ellensúly,
aerodinamikai kiegyenlítõ-panelek üzemeltetése és
alkalmazása.

11.2.SLA – Repülõgép-szerkezet – általános fogalmak

a) – 2 – – – –

– A szerkezeti szilárdsággal szemben támasztott
légialkalmassági követelmények.

– Szerkezetek osztályozása: elsõdleges, másodlagos és
harmadlagos.

– Meghibásodás-biztos, biztonságos élettartam,
károsodás-elviselés fogalma.

– Azonosítási rendszerek, vonatkoztatási pontok.

– Vízelvezetés és szellõztetés lehetõségei.

– A villámcsapás elleni védelem lehetõségei.

b) – 2 – – – –

– Héjszerkezet, terhetviselõ borítás, textilszövet borítású
szerkezetek, hossztartók, hosszirányú merevítõk,
válaszfalak, törzskeretek, padlószerkezetek, korrózió elleni
védelem.

– A szerkezet összeépítésének módszerei: szegecselés,
ragasztás, csavarozás.

– Felületvédelem: krómozás, eloxálás, festés.

– Felületek tisztítása.

– A törzsszerkezet szimmetriája: a kiegyenlítés eljárásai,
szimmetria-ellenõrzések.

11.3.SLA – Törzsszerkezetek – repülõgépek

11.3.1.SLA – Törzs (ATA 52/53/56) – 1 – – – –

– Szerkezete.

– Szárny, vezérsíkok / farokszerkezet, futómûvek
bekötése.

– Ülések rögzítése.

– Ajtók: üzemeltetése.

– Ablakok és szélvédõk beépítése.

11.3.2.SLA – Szárnyak (ATA 57) – 1 – – – –

– Szerkezete.

– Tüzelõanyagtartályok elhelyezése.

– Futómûvek, kormányfelületek, felhajtóerõ és
légellenállás-növelõ eszközök bekötése.

11.3.3.SLA – Vezérsíkok (ATA 55) – 1 – – – –

– Szerkezete és bekötései.

11.3.4.SLA – Kormányfelületek (ATA 55/57) – 1 – – – –

– Szerkezete és bekötései.

– Tömeg és aerodinamikai erõk kiegyenlítése.

11.3.5.SLA – Hajtómû burkolatok és bekötések (ATA 54) – 1 – – – –

– Szerkezete.

– Tûzfalak és hajtómû bekötés.

11.4.SLA – Légkondícionálás (ATA 21) – 1 – – – –

11.5.SLA – Mûszerek/Avionikai rendszerek

11.5.1.SLA – Mûszerrendszerek (ATA 31) – 1 – – – –

– Pitot statikus rendszerek: magasságmérõ,
sebességmérõ, variométer.

– Giroszkópok: mûhorizont, térbeli helyzetkijelzõ,
csúszáselfordulás jelzõ.

– Iránytûk, kompasszok.

– Állásszögjelzés, átesésjelzõ.
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11.5.2.SLA – Avionikai rendszerek – 1 – – – –

– A következõk rendszerek szerkezeti kialakításának,
elrendezésének és üzemeltetésének alapelvei.

– Hírközlõ rendszerek.

– Navigációs rendszerek.

11.6.SLA – Elektromos energia rendszer (ATA 24) – 2 – – – –

– Akkumulátorok elhelyezése és üzemeltetése.

– Egyenáramú energiatermelés, áramfejlesztés.

– Váltóáramú energiatermelés, áramfejlesztés.

– Feszültségszabályozás.

– Energiaelosztás és áramkörök védelme.

11.7.SLA – Berendezések és felszerelések (ATA 25) – 2 – – – –

– A vészhelyzeti berendezésekkel szemben támasztott
követelmények.

– Ülések, biztonsági övek, bekötések.

11.8.SLA – Tûzvédelem (ATA 26) – 2 – – – –

– Tûzoltórendszerek/berendezések.

11.9.SLA – Kormány szervek (ATA 27) – 3 – – – –

– Elsõdleges kormányok: csûrõk, magassági kormány,
oldalkormány.

– Trimmvezérlés.

– Felhajtóerõt növelõ berendezések.

– Rendszerüzemeltetés: kézivezérlés, hidraulikus,
pneumatikus, elektromos üzemeltetés.

– Kiegyensúlyozás és beszabályozás.

– Átesés gátló rendszer.

11.10.SLA – Tüzelõanyag-rendszerek (ATA 28) – 2 – – – –

– A rendszerek felépítése, elrendezése.

– Tüzelõanyag-tartályok.

– Ellátó rendszerek.

– Jelzések és figyelmeztetések.

– Tüzelõanyag-feltöltés és -leeresztés.

11.11.SLA – Hidraulika rendszer (ATA 29) – 2 – – – –

– A rendszer elrendezése.

– Hidraulika folyadékok.

– Hidraulika tartályok és akkumulátorok.

– A hidraulikus nyomás elõállítása: elektromos és
mechanikus módon.

– Nyomásszabályozás.

– Nyomás és folyadék elosztás.

– Jelzések és figyelmeztetõ rendszerek.

11.12.SLA – Jég, jegesedés és esõ elleni védelem (ATA 30) – 1 – – – –

– A jég kialakulása, osztályozása és érzékelése.

– Jégtelenítõ rendszerek: elektromos, pneumatikus és
kémiai eszközök.

– Távadók/érzékelõk és leeresztõcsövek fûtése.

11.13.SLA – Futómûvek (ATA 32) – 2 – – – –

– Kialakítása, a lengéscsillapítás.

– Futókiengedõ és behúzó rendszerek, normál és vész
üzemmódban.

– Jelzések és figyelmeztetések.

– Kerekek, fékek, futóköpenyek, kormányzás.

11.14.SLA – Fények és világítás (ATA 33) – 2 – – – –

– Külsõ: navigációs fények, fényszórók.
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– Belsõ: kabin, pilótafülke.

– Vészvilágítás.

11.15.SLA – Oxigén rendszer (ATA 35) – 2 – – – –

– Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér.

– Források, tárolás, feltöltés és elosztás.

– Ellátás szabályozása.

– Jelzõ- és figyelmeztetõkészülékek.

11.16.SLA Levegõ\vákuum rendszer (ATA 36) – 2 – – – –

– Rendszerelrendezés.

– Források: hajtómû, segédhajtómû, kompresszor,
tartályok, földi ellátás.

– Nyomásszabályozás.

– Elosztás.

– Jelzõ- és figyelmeztetõkészülékek.

15. Modul – Gázturbinás hajtómû

15.1 – Alapismeretek – – – – 2 –

– Helyzeti energia, mozgási energia,
Newton-mozgástörvényei, Brayton-ciklus.

– Összefüggés az erõ, a munka, a teljesítmény, az energia,
a sebesség, a gyorsulás között.

– A sugárhajtómû, a mellékáramkörû gázsugárhajtómû, a
turbóventilátoros hajtómû és a turbólégcsavaros
hajtómû szerkezeti felépítése és mûködése.

15.2 – Hajtómûvek teljesítménye – – – – 2 –

– Bruttó tolóerõ, nettó tolóerõ, tolóerõ lefojtott
fúvónyílásnál, tolóerõ-eloszlás, eredõ tolóerõ,
tolóerõ-teljesítmény lóerõben, egyenértékû
tengelyteljesítmény, fajlagos üzemanyag-fogyasztás.

– Hajtómûhatásfokok.

– Külsõáram-viszony és hajtómû-nyomásviszony.

– A gázáram nyomása, hõmérséklete és sebessége.

– Hajtómû-teljesítmények, statikus tolóerõ, a sebesség, a
magasság és a forró klíma hatása, legnagyobb
teljesítmény, korlátozások.

15.3 – Levegõbelépõ nyílások – – – – 2 –

– Kompresszor levegõbeömlõ nyílásai.

– A belépõnyílások különbözõ kialakításainak hatása.

– Jégvédelem.

15.4 – Kompresszor – – – – 2 –

– Axiális és centrifugális típusok.

– Szerkezeti jellemzõk, mûködési elvek és alkalmazások.

– Ventilátorkiegyensúlyozás.

– Mûködésmód.

– Az áramlásleszakadás és a nyomáshullám okai és
kihatásai kompresszoroknál.

– Légáramlás-szabályozás módszerei: csapolószelepek,
állítható belépõ vezetõlapátok, állítható vezetõlapátok,
forgatható vezetõlapátok.

– Sûrítési viszony.

15.5 – Égõtér – – – – 2 –

– Szerkezeti jellemzõk és mûködésmód.
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15.6 – Turbina – – – – 2 –

– Különbözõ turbinalapát-típusok mûködése és jellemzõi.

– A lapátok rögzítése a tárcsára.

– Turbina vezetõlapátok.

– A turbinalapátok kúszó alakváltozásának okai és
kihatásai.

15.7 – Kiáramlás – – – – 2 –

– Szerkezeti jellemzõk és mûködésmód.

– Konvergens, divergens és állítható fúvókák.

– Hajtómûzaj-csökkentés.

– Sugárfordítók.

15.8 – Csapágyak és tömítések – – – – 2 –

– Szerkezeti jellemzõk és mûködésmód.

15.9 – Kenõanyagok és üzemanyagok – – – – 2 –

– Tulajdonságok és mûszaki jellemzõk.

– Üzemanyag-adalékok.

– Biztonsági intézkedések.

15.10 – Kenési rendszerek – – – – 2 –

– Rendszermûködés/elrendezés és alkotóelemek.

15.11 – Üzemanyagrendszerek – – – – 2 –

– Hajtómû-szabályozó és üzemanyag-mérõ rendszerek
mûködésmódja, ideértve az elektronikus
hajtómû-szabályozást (FADEC) is.

– Rendszerelrendezés és alkotóelemek.

15.12 – Levegõrendszerek – – – – 2 –

– Hajtómû-levegõelosztó és jegesedés elleni védelmi
rendszer mûködésmódja, ideértve a belsõ hûtést,
tömítést és külsõ légellátást is.

15.13 – Indító és gyújtási rendszerek – – – – 2 –

– A hajtómûindító rendszerek mûködésmódja és
alkotórészei.

– Gyújtásrendszerek és alkotóelemeik.

– Karbantartási biztonsági követelmények.

15.14 – Hajtómû jelzõrendszerek – – – – 2 –

– Kiáramló gázhõmérséklet/fokozatok közötti
turbinahõmérséklet.

– Hajtómûtolóerõ-kijelzés rendszere: hajtómû
nyomásviszonyai, Hajtómûturbina-kilépõnyomás vagy
-sugárcsõnyomás.

– Olajnyomás és hõmérséklet.

– Üzemanyagnyomás és -áramlás.

– Hajtómû fordulatszáma.

– Rezgésmérés és kijelzés.

– Forgatónyomaték.

– Teljesítmény.

15.15 – Teljesítményfokozó rendszerek – – – – 1 –

– Mûködés és alkalmazások.

– Víz-, víz-metanol-befecskendezés.

– Utánégetõ rendszerek.

15.16 – Turbólégcsavaros hajtómûvek – – – – 2 –

– Gázkapcsolású/szabad turbinák és közlõmû-kapcsolású
turbinák.

– Fordulatszám-csökkentõ váltómûvek.

– Integrált hajtómû- és légcsavar-szabályozók.
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– Fordulatszám-túllépést megelõzõ biztonsági
berendezések.

15.17 – Turbóventilátoros hajtómûvek – – – – 2 –

– Elrendezések, meghajtórendszerek,
fordulatszám-csökkentõ hajtómûvek, tengelykapcsolók,
szabályozórendszerek.

15.18 – Segédhajtómûvek (APU-k) – – – – 2 –

– Cél, mûködésmód, védelem módja.

15.19 – Hajtómû beépítés – – – – 2 –

– Tûzfalak, hajtómûborítások, zajelnyelõ burkolat,
hajtómûfelfüggesztések, rezgéscsillapító felfüggesztések,
tömlõk, csövek, tápvezetékek, csatlakozók, kábelkötegek,
vezérlõkábelek és -rudak, emelési pontok és leeresztõk
kialakítása.

15.20 – Tûzvédelmi rendszerek – – – – 2 –

– Tûzjelzõ és tûzoltó rendszerek mûködésmódja.

15.21 – Hajtómû-ellenõrzés és földi mûködtetés – – – – 3 –

– Indítási és próbafutási eljárás a földön.

– A motorteljesítmény és a paraméterek értelmezése.

– A folyamatok figyelemmel kísérése (beleértve
olajelemzést, vibrációt és endoszkópos vizsgálatot).

– A hajtómû és alkatrészeinek ellenõrzése a
hajtómûgyártó által megadott feltételekre, tûrésekre és
adatokra.

– A kompresszor mosása/tisztítása.

– Idegen tárgyak okozta sérülések.

15.22 – Hajtómû tárolása és konzerválása – – – – 2 –

– A hajtómû és tartozékai/rendszerei konzerválása és
dekonzerválása.

16. Modul – Dugattyús hajtómû

B-BL.1,
B-BL.2

B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

16.1 – Alapismeretek – 2 2 – – – 2

– Mechanikai, termikus és volumetrikus
hatásfok.

– Mûködési elvek – 2-ütemû, 4-ütemû,
benzin és dízel.

– Lökettérfogat és sûrítési viszony.

– Hajtómû-kialakítás és gyújtási sorrend.

16.2 – Motorteljesítmény – 2 2 – – – 2

– Teljesítményszámítás és –mérés.

– A motorteljesítményt befolyásoló
tényezõk.

– Keverék/szegényítés, elõgyújtás.

16.3 – Hajtómû–konstrukció – 2 2 – – – 2

– Forgattyúház, forgattyús tengely,
vezérmûtengelyek, olajteknõk.

– Segédberendezés-hajtómû.

– Henger- és dugattyúcsoportok.

– Hajtórúd, szívó- és kipufogókönyök.

– Szelepmechanizmusok.

– Légcsavar fordulatszám-csökkentõ
áttétele.
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16.4 – Üzemanyagrendszerek

16.4.1 – Porlasztók – 2 2 – – – 2

– Típusok, felépítés és mûködési elvek.

– Jegesedés és fûtés.

16.4.2 – Tüzelõanyag befecskendezõ rendszerek – 2 2 – – – 2

– Típusok, felépítés és mûködési elvek.

16.5 – Indító és gyújtási rendszerek – 2 2 – – – 2

– Indítórendszerek, elõmelegítõ
rendszerek.

– Mágneses gyújtások, felépítés és
mûködési elvek.

– Gyújtókábel, gyújtógyertyák.

– Kis- és nagyfeszültségû rendszerek.

16.6 – Szívó, kipufogó és hûtõ rendszerek – 2 2 – – – 2

– Szívóberendezések felépítése és
mûködése, ideértve a
pótlevegõ-rendszereket is.

– Kipufogórendszerek, motorhûtõ
rendszerek – lég- és folyadékhûtés.

16.7 – Feltöltés/turbófeltöltés – 2 2 – – – 2

– A feltöltés elvei és célja és hatása a
hajtómû-paraméterekre.

– A feltöltõ/turbófeltöltõ rendszerek
felépítése és mûködése.

– Rendszerterminológia.

– Vezérlõrendszerek.

– Rendszervédelem.

16.8 – Kenõanyagok és üzemanyagok – 2 2 – – – 2

– Tulajdonságok és specifikációk.

– Üzemanyag-adalékok.

– Biztonsági intézkedések.

16.9 – Kenési rendszerek – 2 2 – – – 2

– Rendszermûködés/elrendezés és
alkotóelemek.

16.10 – Hajtómû kijelzõrendszerei – 2 2 – – – 2

– Hajtómû-fordulatszám.

– Hengerfej-hõmérséklet.

– Hûtõfolyadék-hõmérséklet.

– Olajnyomás és hõmérséklet.

– Kipufogógáz-hõmérséklet.

– Üzemanyagnyomás és -áramlás.

– Töltõnyomás.

16.11 – Hajtómû beépítése – 2 2 – – – 2

– Tûzfalak, hajtómûborítások, zajelnyelõ
burkolat, hajtómûfelfüggesztések,
rezgéscsillapító-felfüggesztések, tömlõk,
csövek, tápvezetékek, csatlakozók,
kábelkötegek, vezérlõkábelek és -rudak,
emelési pontok és leeresztõk kialakítása.

16.12 – Hajtómû-ellenõrzés és földi üzem – 2 2 – – – 3

– Indítási és próbafutási eljárás a földön.

– A motorteljesítmény és a paraméterek
értelmezése.

– A hajtómû és alkatrészei ellenõrzése a
motorgyártó által.
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– Megadott kritériumok, tûrések és adatok
alapján.

16.13 – A hajtómû tárolása és konzerválása – 1 1 – – – 2

– A hajtómû és tartozékai/rendszerei
konzerválása és dekonzerválása.

17. Modul – Légcsavar

B-BL.1,
B-BL.2

B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

17.1 – Alapismeretek – 2 2 – – – –

– Lapelem-elmélet.

– Nagy/kis lapátszög, fordított szög,
állásszög, forgási sebesség.

– Légcsavarcsúszás.

– Aerodinamikai, centrifugális és tolóerõk.

– Forgatónyomaték.

– Relatív légáramlás a lapát állásszögre
figyelemmel.

– Vibráció és rezonancia.

17.2 – Légcsavar-konstrukció – 2 2 – – – –

– Fából készült, kompozit és fém
légcsavaroknál alkalmazott.

– Szerkezeti megoldások és anyagok.

– Lapátszelvény pozíció, lapát nyomó oldala,
lapátszár, lapát szívó oldala és lapátagy.

– Rögzített légcsavar, állítható légcsavar,
állandó fordulatszámú légcsavar.

– A légcsavar és a légcsavarkúp beépítése.

17.3 – Légcsavarállító berendezés – 2 2 – – – –

– Fordulatszám-szabályozási és lapátállítási
módszerek, mechanikus és
elektromos/elektronikus.

– Vitorlázó helyzetbe állítás és fékezés.

– Fordulatszám-túllépés elleni védelem.

17.4 – Légcsavar szinkronizálása – 2 2 – – – –

– Szinkronizáló és szinkronfázis-berendezés.

17.5 – Légcsavar jegesedés elleni védelme – 2 2 – – – –

– Folyadékos és elektromos jégmentesítõ
készülékek.

17.6 – Légcsavar-karbantartás – 2 2 – – – –

– Statikus és dinamikus kiegyensúlyozás.

– Lapátnyomvonal-ellenõrzés.

– Lapátsérülések, erózió, korrózió, ütközési
sérülések, rétegleválás felmérése.

– Légcsavar gondozási/javítási tervek.

– Légcsavar és hajtómû járatása.

17.7 – A légcsavar tárolása és konzerválása – 2 2 – – – –

– A légcsavar konzerválása és
dekonzerválása.
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18. Modul – Hõlégballonok, gázballonok és léghajók

B-BL.1 B-BL.2 B-BL.3 B-SLA D1 D2 E1 E2

18.1 – Hõlégballonok 3 – – – – – – –

– Hõlégballonok mûködési elve és
szerkezeti felépítése.

– Ballontest (kupola).

– Égõfej és tüzelõanyag rendszer.

– Kosár vagy kabin és azok
felfüggesztés.

– Tûzvédelmi eszközök.

– Javítási technológiák.

18.2 – Gázballonok – 3 – – – – – –

– Gázballonok mûködési elve és
szerkezeti felépítése.

– Ballontest (kupola).

– Feltöltõ és leeresztõ szelepek.

– Háló, kötélzet és kosár
felfüggesztés.

– Abroncs (load ring).

– Kosár vagy kabin.

– Szakítóheveder és szelepzsinór.

– Nyûgözõ és fékezõ kötélzet.

– Rögzítõ kötél (kikötött ballonok
esetén) és annak csörlõje.

– Javítási technológiák.

18.3 – Léghajók – – 3 – – – – –

– Léghajók mûködési elve és
szerkezeti felépítése.

– Léghajótest.

– Gondola.

– Elektromos energia rendszer.

– Világítás és fények.

– Tûzvédelmi eszközök.

– Javítási technológiák.

18.4 – Ballonok és léghajók navigációs és
kommunikációs berendezései

2 2 2 – – – – –

4. melléklet a 13/2012. (III. 6.) NFM rendelethez

A rendelet hatálybalépésekor érvényben lévõ szakszolgálati engedélyek alapján kiadandó szakszolgálati

engedélyekre vonatkozó követelmények

Sorszám
6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerint kiadott engedélyben

szereplõ bejegyzés (Part-66 szakszolgálati engedély nemzeti
jogosítások oldalán bejegyezve)

E rendelet szerinti konvertált bejegyzés

Jogosítás Kategória Jogosítás Kategória Korlátozás

1 légijármû típusjogosítás B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2 konvertálás nélkül
továbbra is érvényes

– –

2 egyszerû könnyû
légijármûnek nem
minõsülõ légijármû
típusjogosítás

B3 egyszerû könnyû
légijármûnek nem
minõsülõ légijármû
típusjogosítás

B1.2 –
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Sorszám
6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerint kiadott engedélyben

szereplõ bejegyzés (Part-66 szakszolgálati engedély nemzeti
jogosítások oldalán bejegyezve)

E rendelet szerinti konvertált bejegyzés

Jogosítás Kategória Jogosítás Kategória Korlátozás

3 egyszerû könnyû
légijármûnek minõsülõ
légijármû típusjogosítás

B3 egyszerû könnyû
légijármûnek minõsülõ
légijármû típusjogosítás

B-SLA –

4 gázturbinás
repülõgépek csoport

B1.1 sugárhajtómûves
repülõgépek csoport

B1.1 –

légcsavaros gázturbinás
repülõgépek csoport

B1.1 –

5 sugárhajtómûves
repülõgépek alcsoport

B1.1 sugárhajtómûves
repülõgépek csoport

B1.1 –

6 légcsavaros gázturbinás
repülõgépek alcsoport

B1.1 légcsavaros gázturbinás
repülõgépek csoport

B1.1 –

7 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 konvertálás nélkül
továbbra is érvényes

– –

8 fém/kompozit
szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgépek alcsoport

B1.2 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 –

9 fa szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgép alcsoport

B1.2 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 –

10 gázturbinás
helikopterek alcsoport

B1.3 gázturbinás hajtómûvel
felszerelt helikopterek
csoport

B1.3 –

11 dugattyús motorral
felszerelt helikopterek
alcsoport

B1.4 dugattyús motorral
felszerelt helikopterek
csoport

B1.4 –

12 gázturbinás
repülõgépek csoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

13 sugárhajtómûves
repülõgépek alcsoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

14 légcsavaros gázturbinás
repülõgépek alcsoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

15 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

16 fém/kompozit
szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgépek alcsoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

17 fa szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgép alcsoport

B2 repülõgépek, motoros
vitorlázó repülõgépek
és vitorlázó
repülõgépek csoport

B2 –

18 gázturbinás
helikopterek alcsoport

B2 helikopterek és
autogirok csoport

B2 –
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Sorszám
6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerint kiadott engedélyben

szereplõ bejegyzés (Part-66 szakszolgálati engedély nemzeti
jogosítások oldalán bejegyezve)

E rendelet szerinti konvertált bejegyzés

Jogosítás Kategória Jogosítás Kategória Korlátozás

19 dugattyús motorral
felszerelt helikopterek
alcsoport

B2 helikopterek és
autogirok csoport

B2 –

20 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B3 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 –

motoros vitorlázó
repülõgépek csoport

B-SLA –

21 fém/kompozit
szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgépek alcsoport

B3 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 –

motoros vitorlázó
repülõgépek csoport

B-SLA –

22 fa szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgép alcsoport

B3 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 –

motoros vitorlázó
repülõgépek csoport

B-SLA –

23 vitorlázó repülõgépek
csoport

B3 vitorlázó repülõgépek
csoport

B-SLA –

24 fém/kompozit építésû
vitorlázó repülõgép
alcsoport

B3 vitorlázó repülõgépek
csoport

B-SLA –

25 faépítésû vitorlázó
repülõgép alcsoport

B3 vitorlázó repülõgépek
csoport

B-SLA –

26 egyszerû könnyû
légijármûnek nem
minõsülõ légijármû
típusjogosítás

C egyszerû könnyû
légijármûnek nem
minõsülõ légijármû
típusjogosítás

B1.2 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

27 egyszerû könnyû
légijármûnek minõsülõ
légijármû típusjogosítás

C egyszerû könnyû
légijármûnek minõsülõ
légijármû típusjogosítás

B-SLA csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

28 gázturbinás
repülõgépek csoport

C sugárhajtómûves
repülõgépek csoport

B1.1 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

légcsavaros gázturbinás
repülõgépek csoport

B1.1 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

29 sugárhajtómûves
repülõgépek alcsoport

C sugárhajtómûves
repülõgépek csoport

B1.1 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám 5915



Sorszám
6/2004. (I. 30.) GKM rendelet szerint kiadott engedélyben

szereplõ bejegyzés (Part-66 szakszolgálati engedély nemzeti
jogosítások oldalán bejegyezve)

E rendelet szerinti konvertált bejegyzés

Jogosítás Kategória Jogosítás Kategória Korlátozás

30 légcsavaros gázturbinás
repülõgépek alcsoport

C légcsavaros gázturbinás
repülõgépek csoport

B1.1 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

31 dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

C dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

32 fém/kompozit
szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgépek alcsoport

C dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

33 fa szerkezetû, dugattyús
motorral felszerelt
repülõgép alcsoport

C dugattyús motorral
felszerelt repülõgépek
csoport

B1.2 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

34 gázturbinás
helikopterek alcsoport

C gázturbinás hajtómûvel
felszerelt helikopterek
csoport

B1.3 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS

35 dugattyús motorral
felszerelt helikopterek
alcsoport

C dugattyús motorral
felszerelt helikopterek
csoport

B1.4 csak bázis
karbantartás
után a teljes
légijármûre
adható ki
CRS
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A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2012. (III. 6.) NFM rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az európai területi együttmûködéshez kapcsolódó
egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program, a Magyarország–Románia

Határon Átnyúló Együttmûködési Program, az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program,

a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Operatív Program, a Magyarország–Horvátország IPA

Határon Átnyúló Együttmûködési Program, a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program,

a Délkelet-Európai Transznacionális Együttmûködési Program, a Közép-Európai Transznacionális Együttmûködési

Program, valamint az INTERREG IV C Interregionális Együttmûködési Program (a továbbiakban együtt: operatív

programok) keretében meghirdetésre kerülõ támogatási konstrukciókra a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 5. Területi Együttmûködés alcím, 1. Európai Területi Együttmûködés jogcímcsoport 1–9. jogcímei

terhére

a) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet),

b) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet),

c) az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével

megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra

történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat,

d) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i

1083/2006/EK tanácsi rendelet,

e) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi

rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), és

f) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális

támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.),

g) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló

4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet

alapján nyújtott állami támogatások felhasználására, kezelésére és mûködtetésére terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. alapkutatás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 2. pontja szerinti kutatás,

2. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése

szerinti támogatás és az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegû támogatás,

3. általános képzés: a csoportmentességi rendelet 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,
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4. belsõ szolgáltató: vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi

CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 21. pontja, közúti személyszállítási közszolgáltatás

esetén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény

(a továbbiakban: Busztv.) 2. § f) pontja, belvízi személyszállítási közszolgáltatás esetén az 1370/2007/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk j) pontja szerinti szolgáltató,

5. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,

6. elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával

összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások és

beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható,

7. energia-megtakarítási intézkedés: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 2. pontja szerinti intézkedés,

8. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott

immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, amennyiben a

létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és amennyiben ezt a

felvásárlást egy független beruházó, vagy a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi,

9. fogyatékkal élõ munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,

10. hátrányos helyzetû munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,

11. ideiglenes átadás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 6. pontja szerinti átadás,

12. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,

13. ipari kutatás: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 3. pontja szerinti kutatás,

14. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfelel

a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,

15. kísérleti fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 4. pontja szerinti fejlesztés,

16. környezetvédelem: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,

17. közösségi szabvány: olyan kötelezõ szabvány, amely környezeti mutatókra ír elõ a vállalkozások által elérendõ

szinteket, vagy a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésérõl szóló, 2008. január 15-i

2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az elérhetõ legjobb technikák használatára

vonatkozó kötelezettség, amelyet a Bizottság a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelõen a legújabb erre vonatkozó

tájékoztatásában tett közzé,

18. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,

19. kutatási szervezet: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 1. pontja szerinti szervezet,

20. magasan képzett munkaerõ: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 5. pontja szerinti munkaerõ,

21. megújuló energiaforrások: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 4. pontja szerinti energiaforrás,

22. megújuló energiaforrásokból származó energia: a csoportmentességi rendelet 17. cikk 7. pontja szerinti energia,

23. nagyberuházás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,

24. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,

25. speciális képzés: a csoportmentességi rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,

26. súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 19. pontja szerinti munkavállaló,

27. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott

általános gazdasági érdekû személyszállítási szolgáltatás,

28. személyszállítási közszolgáltatási szerzõdés: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás

vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontja szerinti szerzõdés,

29. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

30. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program,

31. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti eszköz.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális

Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez

kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell értelmezni.
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II. FEJEZET
A TÁMOGATÁSI PROGRAM KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A támogatási jogcímek

3. § A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

kapcsolódó tevékenységekhez nyújtható támogatás:

a) Gazdaság és társadalom,

b) Környezet-, természetvédelem és elérhetõség.

4. § A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

nyújtható támogatás:

a) Az együttmûködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása,

b) A határmenti térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erõsítése.

5. § Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

nyújtható támogatás:

a) Innováció, integráció és versenyképesség,

b) Fenntartható fejlõdés és elérhetõség.

6. § A Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

nyújtható támogatás:

a) Az együttmûködési terület vonzerejének növelése,

b) Fenntartható fejlõdés.

7. § A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási

tengelyekhez nyújtható támogatás:

a) Fenntartható környezet és turizmus,

b) Együttmûködõ gazdaság és közösségek közötti humánerõforrás-fejlesztés.

8. § A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

nyújtható támogatás:

a) Infrastruktúra és környezetvédelem fejlesztése,

b) Gazdaság, oktatás és kultúra fejlesztése.

9. § A Délkelet-Európai Transznacionális Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez

nyújtható támogatás:

a) Az innováció és a vállalkozások támogatása,

b) A környezet védelme és fejlesztése,

c) Az elérhetõség javítása,

d) A transznacionális szinergiák erõsítése a térségek fenntartható növekedése érdekében.

10. § A Közép-Európai Transznacionális Együttmûködési Program esetében a következõ prioritási tengelyekhez nyújtható

támogatás:

a) Az innováció erõsítése Közép-Európában,

b) Közép-Európa külsõ és belsõ elérhetõségének javítása,

c) A környezet felelõs használata,

d) A városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése.

11. § Az INTERREG IV C Interregionális Együttmûködés Program keretében a következõ prioritási tengelyekhez nyújtható

támogatás:

a) Innováció és tudásalapú gazdaság ösztönzése,

b) Környezetvédelem és kockázatkezelés fejlesztése.
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12. § E rendelet alapján nem nyújtható támogatás

a) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott tevékenységhez,

b) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységhez

ba) a képzési támogatás,

bb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás és

bc) a hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ munkavállalóknak nyújtott támogatás

kivételével,

c) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységhez

ca) a képzési támogatás,

cb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás,

cc) a környezetvédelmi támogatás és

cd) a hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ munkavállalóknak nyújtott támogatás

kivételével,

d) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységhez,

e) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységhez

ea) a képzési támogatás,

eb) a kutatási-fejlesztési és innovációs támogatás és

ec) a környezetvédelmi támogatás

kivételével,

f) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (3) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott tevékenységhez,

g) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra, a turisztikai tevékenységekre

irányuló programok kivételével,

h) a csoportmentességi rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatási programok, illetve

vállalkozások számára.

13. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezett a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy

tevékenységek megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(2) A csoportmentességi rendelet szerinti egyedi támogatás nyújtását megelõzõen a nagyvállalkozás köteles bizonyítani

és dokumentumokkal alátámasztani, hogy a támogatás segítségével a következõ feltételek egyike teljesül:

a) lényegesen növekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik az általa végzett tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme,

e) – regionális beruházási támogatás esetében – a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott

régióban valósult volna meg.

14. § (1) A 3–11. § szerinti jogcímen nyújtott támogatás azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén más,

a csoportmentességi rendelet, illetve az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen

nyújtott támogatással halmozható azzal, hogy az így nyújtott támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg

a csoportmentességi rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás és támogatási összeg mértékét.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a fogyatékkal élõ munkavállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolható

költségek vonatkozásában halmozható a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen

nyújtott egyéb támogatással, ha az nem vezet az érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely idõszakában

a vonatkozó költségek 100%-át meghaladó támogatási intenzitáshoz.

(3) E rendelet alapján kulturális célú támogatás abban az esetben nyújtható, ha az erre vonatkozó támogatási programot

az Európai Bizottság engedélyezte.

15. § E rendelet alapján nem nyújtható

a) csekély összegû támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra,

b) belvízi személyszállítási, valamint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában

nyújtható támogatás az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésben

meghatározottakra.
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4. A támogatási kategóriák

16. § (1) A 3–11. § alapján csekély összegû támogatás nyújtható.

(2) A 3. §, a 4. § b) pontja, valamint az 5–11. § alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás és újonnan

létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás nyújtható.

(3) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § b) pontja, a 8. § b) pontja, a 9. § a), c) és d) pontja,

a 10. § a) és b) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján

a) K+F projekttámogatás,

b) mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás,

c) kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez kapcsolódó

támogatás,

d) mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,

e) fiatal innovatív vállalkozás részére nyújtott támogatás, vagy

f) a magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához kapcsolódó támogatás

nyújtható.

(4) A 3. § b) pontja, a 4. § a) pontja, az 5. § b) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § a) pontja, a 8. § a) pontja, a 9. § b) pontja, a 10. §

c) és d) pontja, valamint a 11. § b) pontja alapján vállalkozások számára

a) a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a

környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ beruházási támogatás,

b) közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a

környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás,

c) energia-megtakarítási intézkedésekhez kapcsolódó környezetvédelmi beruházási támogatás,

d) megújuló energiaforrásokból származó energia elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási

támogatás,

e) környezetvédelmi tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás vagy

f) a kis- és középvállalkozások jövõbeni közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodáshoz kapcsolódó

támogatás

nyújtható.

(5) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. §, a 8. § b) pontja, a 9. § a) és c) pontja, a 10. § b) és

d) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján

a) – bértámogatás formájában – a fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához,

b) a fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére, vagy

c) – bértámogatás formájában – a hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez

nyújtható támogatás.

(6) A 3. § a) pontja, a 4. §, az 5. § b) pontja, a 6. §, a 7. § a) pontja, a 8. §, a 9. § b) és c) pontja, a 10. § b)–d) pontja, valamint

a 11. § alapján közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás.

(7) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6. § b) pontja, a 7. § b) pontja, a 8. § b) pontja, a 9. § a) és c) pontja,

a 10. § a) pontja, valamint a 11. § a) pontja alapján képzési támogatás nyújtható.

(8) A 3. § a) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § a) pontja, a 6–8. §, a 9. § a) és c) pontja, a 10. § a) pontja, valamint a 11. § a) pontja

alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez

nyújtható támogatás.

(9) A 3. § b) pontja, a 4. § b) pontja, az 5. § b) pontja, a 6. § a) pontja, a 7. §, a 8. § a) pontja, a 9. § c) és d) pontja, a 10. § b) és

d) pontja, valamint a 11. § alapján belvízi személyszállítási, valamint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások

ellentételezése formájában nyújtható támogatás.

5. A támogatás formája

17. § A 3–11. §-ban meghatározott jogcímek alapján visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

6. A támogatás nyújtásával összefüggõ szabályok

18. § (1) E rendelet alapján támogatási döntést a csekély összegû (de minimis), valamint a csoportmentességi rendelet hatálya

alá tartozó támogatások tekintetében 2013. december 31-ig lehet hozni.
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(2) E rendeletben megjelenõ, euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját

megelõzõ hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal

meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenõrzését

alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az

elszámolható költségeket és a megengedhetõ maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat

tartalmazza, a kedvezményezett utolsó beszámolójának és kifizetési igénylésének támogató általi jóváhagyásától

számított 10 évig – ha más jogszabály ennél hosszabb megõrzési idõt rendel, annak megfelelõ ideig – meg kell

õrizniük. Írásbeli kérelemre a támogatást nyújtó szerv 20 munkanapon belül vagy a kérelemben meghatározott ennél

hosszabb idõtartamon belül minden olyan információról tájékoztatást nyújt az Európai Bizottság részére, amelyet

az Európai Bizottság szükségesnek tart e rendelet alkalmazásának ellenõrzéséhez.

III. FEJEZET
AZ EGYES TÁMOGATÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A beruházási és a foglalkoztatási típusú támogatások nyújtásának szabályai

19. § (1) E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás a következõ célt szolgálja:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévõ

létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történõ diverzifikációjához vagy

egy meglévõ létesítmény termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került

vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történõ beruházás elszámolható költségeinek

hányadosa százalékos formában kifejezve, illetve – közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek

esetén – az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként, vagy e fenti két módszer együttes

alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredõ

kedvezõbb értéket.

(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkezõ projektekhez nyújtható támogatás intenzitása nem

haladhatja meg az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

(4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (3) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100%-a, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegig,

b) 50%-a, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelõ forintösszeg közötti részre,

c) 34%-a, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ forintösszeg feletti részre.

(5) Ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás

20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás

10 százalékponttal

növelt értéke a (3) bekezdésben meghatározott mértéknek.

(6) A mezõgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális

támogatási intenzitások a következõk:

a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott

területek esetében a támogatási intenzitás 50%, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott

területek esetében 40%,

b) ha a kedvezményezett által a csoportmentességi rendelet I. mellékletének megfelelõen számított

foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fõ, vagy árbevétele kevesebb, mint 200 millió euró, az EUMSz

107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében a támogatási intenzitás 25%, az EUMSz

107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében 20%.
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20. § (1) Elszámolható költségek

a) a következõk szerinti költségek:

aa) a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)

szerinti bekerülési értéke,

ab) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke,

ad) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek,

ae) ingatlan bérletének költségei, vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott

munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege,

a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati

dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az elszámolható költségek körét az (1) bekezdésben

meghatározottaktól szûkebben is meghatározhatja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és

középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve a kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz

támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(4) A földterülettõl és épülettõl eltérõ eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni,

ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a futamidõ lejárta utáni

megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének

várható idõpontját követõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás

esetében három évig kell folytatódnia.

21. § (1) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak

befejezésétõl számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az

érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a

meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási idõszak alatt a gazdasági

tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ

fenntartási idõszakban a kedvezményezett az üzem vagy az eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor,

illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt

vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minõsülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály

szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs, és

d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik

nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalat esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

22. § (1) A beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban

meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.

(2) Az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének

tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási

szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el vagy adható

bérbe.

(3) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg

visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ

támogatást az Ávr. szerint visszafizetni.
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23. § (1) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket

közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétõl számított 3 éven

belül létre kell hozni és a munkahelyeket a létrehozás idõpontját követõ legalább öt évig, kis- és középvállalkozás

esetében 3 évig fenn kell tartani.

(2) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott

munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a pályázat benyújtását megelõzõ 12 hónap átlagában

a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidõben alkalmazott

személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a

részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottak munkaideje a teljes munkaidõben alkalmazottak munkaideje

arányos törtrészének felelnek meg.

24. § (1) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alapján azon projektekhez, amelyek esetében – az elõkészítõ

tanulmányok kivételével – a támogatási program közzététele elõtt merültek fel költségek.

(2) Nem nyújtható támogatás továbbá a következõ költségekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett,

más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló

társaságtól szerzett be,

d) személygépkocsi bekerülési értéke,

e) szállítási ágazatban a szállító berendezések – gördülõ eszközök – bekerülési értéke.

(3) A támogatott projektek megkezdése idõpontjának a következõ idõpontok minõsülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja,

ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, a kivitelezõi szerzõdés

alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan,

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartalmazó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés,

anyag, termék megrendelése,

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,

ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés

létrejöttének napja,

d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterületre – építés, gépbeszerzés vagy egyéb – kiterjedõen

valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési

idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.

(4) A projekt elõkészítõ tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (3) bekezdés szerinti

megkezdésének.

8. Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

25. § (1) Az EUMSz

a) 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások részére

2 millió euró,

b) 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területeken újonnan létrehozott kisvállalkozások részére

1 millió euró

támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás éves összege nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott mérték 33%-át.

26. § A támogatás során elszámolható költségnek minõsülnek a csoportmentességi rendelet 14. cikk (5) bekezdésében

foglalt költségek.

27. § A támogatási intenzitás mértékére a csoportmentességi rendelet 14. cikk (4) bekezdése irányadó.
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9. A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

28. § (1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási

intenzitása nem haladhatja meg a fogyatékkal élõ munkavállaló tényleges foglalkoztatásának idõszakában a

fogyatékkal élõ munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült bérköltség 75%-át.

(2) A fogyatékkal élõ munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell

eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti

jogszerû elbocsátás következtében történt.

29. § (1) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás során

elszámolható költségnek minõsül – a bérköltségeket kivéve – az a költség, amely a nem fogyatékkal élõ munkavállalók

foglalkoztatásának költségein felül merül fel, így

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a fogyatékkal élõ munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költség,

c) a fogyatékkal élõ munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, a szoftverek

beszerzésének és érvényesítésének költsége, ideértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas

technológiai felszerelések költségeit is, és

d) – ha a kedvezményezett a csoportmentességi rendelet 2. cikk 21. pontja szerinti védett munkahelyeket biztosít –

az érintett létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibõvítésének költsége, továbbá minden,

a fogyatékkal élõ munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredõ adminisztrációs és szállítási költség.

(2) A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás

támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

10. A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott

támogatásra vonatkozó szabályok

30. § (1) A hátrányos helyzetû munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási

intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követõ legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetû munkavállalók

esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át.

(2) Ha a foglalkoztatás az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni

kell.

(3) A hátrányos helyzetû munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését

kell eredményeznie az elõzõ 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés,

munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidõ csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti

jogszerû elbocsátás következtében történt.

11. Képzési célú támogatás nyújtásának szabályai

31. § (1) Képzési célú támogatást (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) a kedvezményezettel

munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet nyújtani.

(2) A támogatás nyújtása során elszámolható költségnek minõsül

a) az oktatók személyi jellegû költségei,

b) az oktatók és a képzésben résztvevõk utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket is,

c) az egyéb folyó költségek, a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d) az eszközöknek és a berendezéseknek a képzési projekt céljaira történõ használata során bekövetkezett

amortizációja,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben résztvevõk személyi jellegû költségei az a)–e) pontban meghatározott egyéb elszámolható

költségek összegével egyezõ összegig.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek közül csak azok a költségek vehetõk figyelembe, amelyek

a képzésben ténylegesen eltöltött idõ alatt merültek fel.
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32. § (1) A támogatás támogatási intenzitása

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át

nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási

intenzitásig 10 százalékponttal növelhetõ a fogyatékkal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalóknak nyújtott

képzés esetén.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ támogatási

intenzitásig

a) 10 százalékponttal növelhetõ, ha a támogatást középvállalkozásnak,

b) 20 százalékponttal növelhetõ, ha a támogatást kisvállalkozásnak

nyújtják.

(4) Ha valamely támogatási projektben mind speciális, mind általános képzési összetevõk szerepelnek, amelyek a képzés

támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatóak el, vagy ha a támogatási projektben

szereplõ képzés speciális, illetve általános jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális

képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

12. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

33. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában:

támogatás) során elszámolható költségnek minõsül a külsõ tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói

költsége. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ tevékenység, és nem

kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, a folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi

szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

13. A kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

34. § (1) A kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (a továbbiakban ezen alcím

vonatkozásában: támogatás) során elszámolható költségnek minõsül a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy

vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és mûködtetésével kapcsolatos költsége.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

14. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások kategóriái

35. § E rendelet alapján kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás a következõ kategóriák szerint nyújtható:

a) K+F projekttámogatás,

b) a mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás,

c) a mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,

d) fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás,

e) a magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához nyújtott támogatás,

f) a kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott

támogatás.

15. K+F projekttámogatás

36. § (1) A K+F projekttámogatás alapkutatáshoz, ipari kutatáshoz vagy kísérleti fejlesztéshez nyújtható.

(2) Ha egy projekt több feladatot foglal magában, az egyes feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy melyik, az

(1) bekezdésben felsorolt kutatásfajták közé tartozik.
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37. § (1) A K+F projekttámogatás során elszámolható költségnek minõsül

a) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült – Sztv. szerinti – személyi jellegû ráfordítás, ideértve a kutatók,

fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ személyzet munkájához kapcsolódóan felmerült személyi jellegû

ráfordításokat a támogatott projektben való foglalkoztatásuk arányában,

b) a projekttel összefüggésben közvetlenül felmerült anyagjellegû ráfordítás, ideértve

ba) az anyagköltséget,

bb) az igénybe vett szolgáltatásokat, a szerzõdéses kutatás-fejlesztés költségét, a tanácsadás és hasonló

szolgáltatások igénybevétele költségét, valamint az épület- és földhasználattal összefüggésben igénybe

vett szolgáltatások miatti költségeket,

bc) az egyéb szolgáltatásokat,

c) az általános költségeknek a projekthez – a kutatás-fejlesztést megfelelõen jellemzõ – a vetítési alap arányában,

a számviteli politikában meghatározott módon hozzárendelt összege,

d) a projekttel összefüggésben használt épület – Sztv. szerinti – értékcsökkenési leírásának a támogatott projektben

való használat mértékében meghatározott összege, a projekttel összefüggésben használt földterület beszerzése

esetén annak bekerülési értéke, valamint az adásvétellel összefüggésben felmerülõ egyéb költsége,

e) a mûszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, felszerelések – Sztv. szerinti – bekerülési értéke a

támogatott projektben való használatuk mértékéig,

f) a harmadik féltõl piaci áron megvásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalmak – Sztv. szerinti –

bekerülési értéke, illetve a lízingdíjak tõketörlesztõ része.

(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti szerzõdéses kutatás-fejlesztés költsége, valamint az (1) bekezdés f) pontja

szerinti megvásárolt, illetve pénzügyi lízingbe vett tudás és szabadalom bekerülési értéke, illetve lízingdíjának

tõketörlesztõ összege abban az esetben vehetõ figyelembe az elszámolható kiadásként, ha a szerzõdéskötésre a piaci

feltételeknek megfelelõen került sor.

(3) Valamennyi elszámolható költségnek a kutatás-fejlesztés adott fajtájához kell kapcsolódnia.

38. § (1) A K+F projekttámogatás támogatási intenzitását külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve az

(5) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti együttmûködési projektben résztvevõket is.

(2) Ha olyan kutatási-fejlesztési projekt részesül K+F projekttámogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások

együttmûködésében valósul meg, az adott projekthez nyújtott közvetlen kormányzati hozzájárulás és – ha állami

támogatásnak minõsül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az egyes

kedvezményezettre alkalmazandó támogatási intenzitást.

(3) A K+F projekttámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg

a) alapkutatásnál az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatásnál az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25%-át.

(4) Az ipari kutatásra és a kísérleti fejlesztésre a (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás középvállalkozások

esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal növelhetõ.

(5) Az ipari kutatásra és kísérleti fejlesztésre a (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás az elszámolható

költségek 80%-ának megfelelõ támogatási intenzitásig 15 százalékponttal növelhetõ, ha

a) a projekt legalább két, egymástól független vállalkozás tényleges együttmûködésével valósul meg, és egyik

vállalkozás sem viseli az együttmûködésen alapuló projekt elszámolható költségeinek több mint 70%-át, és

aa) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással folytatott együttmûködésben valósul meg, vagy legalább

két különbözõ tagállamban végzik, vagy

ab) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet tényleges együttmûködésével valósul meg akként, hogy

a kutatási szervezet az elszámolható projektköltségek legalább 10%-át viseli, és a kutatási szervezet

jogosult a kutatási projektek eredményeinek közzétételére, ha azok a szervezet által végzett kutatásból

származnak,

b) ipari kutatás esetében a projekt eredményeit széles körben, technikai és tudományos konferenciák keretében,

tudományos és mûszaki folyóiratokban, szabadon hozzáférhetõ adattárakban vagy nyílt és szabad forráskódú

szoftvereken keresztül terjesztik.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából az alvállalkozásba adás nem minõsül tényleges együttmûködésnek.
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16. Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás

39. § (1) A mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatása során elszámolható költségnek minõsül a tanulmánnyal

összefüggésben felmerült anyagjellegû és személyi jellegû ráfordítás.

(2) A mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támogatásának támogatási intenzitása nem haladhatja meg

a) kis- és középvállalkozás esetében az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányokhoz kapcsolódóan az

elszámolható költségek 75%-át, kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányokhoz kapcsolódóan

az elszámolható költségek 50%-át,

b) nagyvállalkozás esetében az ipari kutatási tevékenységeket elõkészítõ tanulmányokhoz kapcsolódóan az

elszámolható költségek 65%-át, kísérleti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ tanulmányhoz kapcsolódóan az

elszámolható költségek 40%-át.

17. Mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

40. § (1) A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatást valamely ágazat vagy alágazat

valamennyi gazdálkodójának érdekeit figyelembe véve, közvetlenül a kutatási szervezet részére kell nyújtani úgy,

hogy az nem foglalhat magában mezõgazdasági termékek elõállításával, feldolgozásával vagy forgalomba

hozatalával foglalkozó vállalat részére nyújtott, a kutatással össze nem függõ közvetlen támogatást, és nem jelenthet

ártámogatást az ilyen termékek elõállítói részére.

(2) A kutatás megkezdése elõtt az interneten közzé kell tenni a kutatás elvégzésére és annak céljára vonatkozó

információt. A közzétételnek tartalmaznia kell a várható eredmények hozzávetõleges idõpontját, az interneten való

közzétételének helyét, valamint utalást arra, hogy az eredmények ingyenesen állnak majd rendelkezésre. A kutatás

eredményeit legalább 5 éves idõszakon keresztül hozzáférhetõvé kell tenni az interneten. Ezen eredményeket

legkésõbb abban az idõpontban kell közzétenni, amikor azokat közlik a szervezet tagjai részére.

(3) A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás során elszámolható költségnek a 37. §

(1) bekezdésében meghatározott költségek minõsülnek.

(4) A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás támogatási intenzitása nem

haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

18. Fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás

41. § (1) A fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás kedvezményezettje olyan kisvállalkozás lehet, amely a

támogatás odaítélésének idõpontjában hat évnél rövidebb ideje létezik.

(2) A kedvezményezett kutatási és fejlesztési költségeinek az összes mûködési költség legalább 15%-át kell kitennie a

fiatal innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás odaítélését megelõzõ három év legalább egyikében.

(3) Az egy teljes üzleti évvel nem rendelkezõ induló vállalkozás esetében a (2) bekezdésben meghatározott százalékos

arányt a pályázat benyújtásáig felmerülõ költségek alapján kell megvizsgálni, és azt könyvvizsgáló véleményével kell

alátámasztani.

(4) A támogatás mértéke az EUMSz

a) 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti régióban 1,5 millió euró,

b) 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti régióban 1,25 millió euró.

(5) A kedvezményezett csak egyszer részesülhet a támogatásban azon idõszak alatt, amikor fiatal innovatív vállalkozásnak

minõsül.

19. Magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához nyújtott támogatás

42. § (1) A magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához nyújtott támogatás olyan foglalkoztatáshoz nyújtható,

amelyben az ideiglenesen átadott munkatárs a kirendelõ kutatási szervezetnél vagy nagyvállalatnál az átadást

megelõzõen kétéves munkaviszonnyal rendelkezik és a kedvezményezett vállalkozásnál kutatás-fejlesztési vagy

innovációs munkakört ellátva újonnan létrehozott munkahelyet tölt be.

(2) A magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához nyújtott támogatás során elszámolható költségnek minõsül

a magasan képzett munkaerõ kölcsönzésének és foglalkoztatásának a kis- és középvállalkozásnál felmerült költsége,
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ideértve a közvetítõ ügynökség igénybevételének költségét és a kirendelt munkatárs munkába járáshoz szükséges

juttatását. A kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadás költsége nem számolható el.

(3) A magasan képzett munkaerõ ideiglenes átadásához nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg

az elszámolható költségek 50%-át, legfeljebb 3 éves idõszakra, vállalkozásonként és kölcsönzött személyenként.

20. A kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez

nyújtott támogatás

43. § (1) A kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott

támogatás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: támogatás) során elszámolható költségnek minõsül

a) az oltalomnak az elsõ joghatóság által történõ megítélését megelõzõen felmerülõ valamennyi költsége, ideértve

a bejelentés elõkészítésével, benyújtásával és az eljárással kapcsolatos költségeket, valamint az oltalom

megítélése elõtt a bejelentés megújításakor felmerülõ költségeket;

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik tagállam eljáró hatósága vagy bírósága elõtt az oltalom

kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során az oltalom

érvényességének védelmekor felmerülõ költségek, akkor is, ha ezek a költségek az oltalom megítélését követõen

merültek fel.

(2) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 38. § (3) bekezdése szerinti kutatás-fejlesztési támogatás

azon támogatási intenzitását, amely az érintett ipari tulajdonjogokhoz elsõként vezetõ kutatási tevékenységekre

vonatkozna.

21. A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését,

illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ

beruházási támogatás

44. § (1) A támogatott beruházásnak meg kell felelnie a következõ feltételek egyikének:

a) a beruházás a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a

tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál

szigorúbb kötelezõ nemzeti szabványok meglététõl,

b) a beruházás lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint

emelését a közösségi szabványok hiányában.

(2) Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett fejlesztések annak biztosítására irányulnak, hogy a társaság megfeleljen

a már elfogadott, de még hatályban nem lévõ közösségi szabványoknak.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás

20 százalékponttal növelhetõ a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott

támogatások esetén.

(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû környezetvédelem

eléréséhez szükséges többletköltségek, a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelembevétele nélkül.

(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségeit

a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) bekezdése szerinti alternatív helyzetbõl kiindulva kell meghatározni.

(6) A támogatható beruházást tárgyi eszközökbe, illetve immateriális javakba történõ beruházás formájában kell

megvalósítani.

(7) A közösségi szabványok hiányában a magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások esetében

az alternatív helyzetet a csoportmentességi rendelet 18. cikk (8) bekezdése szerint kell meghatározni.

(8) Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz támogatás nem adható.

22. A közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában

a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ új szállítóeszközök beszerzéséhez nyújtott

támogatás

45. § (1) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelõ közúti, vasúti, belvízi hajóutakon és tengeren történõ szállítást

szolgáló új jármûvek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi szabványok
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hatálybalépése elõtt történik, és kötelezõvé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenõleges hatállyal a már

megvásárolt jármûvekre.

(2) A környezetvédelmi visszamenõleges mûveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévõ szállítási

eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak

megfelelõen átalakították, vagy ha e szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás

kisvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatások

esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által elõírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetõvé tevõ

beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és

(7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, a mûködési elõnyöket és a mûködési költségeket

figyelmen kívül kell hagyni.

23. Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatásra

vonatkozó szabályok

46. § (1) Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (a továbbiakban ezen alcím

vonatkozásában: támogatás) célja, hogy a vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.

(2) Elszámolható költségnek minõsül a vállalkozás energia-megtakarítását növelõ

a) beruházás többletköltsége, vagy

b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû

energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.

(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a csoportmentességi

rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.

(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható

költségek 20%-át.

(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható

költségek 60%-át.

(6) Az (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal,

középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

24. A megújuló energiaforrásokból származó energia elõmozdítására irányuló

környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának szabályai

47. § (1) A megújuló energiaforrásokból származó energia elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás

(a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: támogatás) során elszámolható költségnek minõsül az olyan

többletköltség, amely a kedvezményezettet terheli egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából

ugyanolyan kapacitású erõmûhöz vagy fûtõrendszerhez képest.

(2) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(3) A támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, amely kisvállalkozások

esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhetõ.

25. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

48. § (1) A környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás során elszámolható költségnek a tanulmány költsége

minõsül.

(2) A környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható

költségek 50%-át, amely kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében

10 százalékponttal növelhetõ.
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26. A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodáshoz

nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

49. § (1) A kis- és középvállalkozások jövõbeli közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodáshoz nyújtott

támogatás (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: támogatás) a kis- és középvállalkozások számára olyan

beruházáshoz nyújtható, amely lehetõvé teszi, hogy a kis- és középvállalkozás megfeleljen a környezetvédelem

szintjét emelõ, de még nem hatályos új közösségi szabványoknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást a közösségi szabványok hatálybalépése elõtt legalább egy évvel kell befejezni.

(3) A támogatás során elszámolható költségnek a közösségi szabvány hatálybalépése elõtti környezetvédelemi szinthez

viszonyítva, a közösségi szabvány által elõírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási

többletköltség minõsül.

(4) Az elszámolható költségek kiszámításához a csoportmentességi rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében

meghatározott módszert kell alkalmazni a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelmen kívül hagyása mellett.

(5) A támogatás támogatási intenzitása – ha a beruházás befejezése több mint három évvel a közösségi szabvány

hatálybalépése elõtt történik – a kisvállalkozások esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át,

a középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 10%-át. Ha a beruházás befejezése a közösségi szabvány

hatálybalépését megelõzõ három évben történik, a támogatás támogatási intenzitása kisvállalkozások esetében

az elszámolható költség 10%-a.

27. A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

50. § (1) A közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatás kizárólag a közszolgáltatás ellátásával

megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely

mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás

mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,

figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön elszámolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a (2) és

(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

28. A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó

szabályok

51. § (1) A vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási

szerzõdés megfelel a vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27. § (1) és (2) bekezdésének, közúti

személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 9. § (1) és (2) bekezdésének.

(2) A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia vasúti személyszállítási közszolgáltatás

esetén a Vtv. 27–27/F. §-ával, közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Busztv. 6–11. §-ával.

52. § (1) A belvízi személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerzõdés

tartalmazza az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározottakat és összhangban

van a 4. cikk rendelkezéseivel.

(2) A pályázati dokumentumoknak és a közszolgáltatási szerzõdéseknek tartalmazniuk kell, hogy a belvízi

személyszállítási közszolgáltatás végzésébe milyen mértékben vonható be alvállalkozó, figyelemmel arra, hogy

a belvízi személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott szolgáltató a belvízi személyszállítási

közszolgáltatás több mint 50%-át köteles maga nyújtani.

(3) Az a közszolgáltatási szerzõdés, amely egyidejûleg rendelkezik a személyszállítási közszolgáltatás megtervezésérõl,

felépítésérõl és mûködtetésérõl, teljes alvállalkozói bevonást engedhet azon szolgáltatások mûködtetésére.

(4) A szolgáltató kiválasztására az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkével összhangban kerülhet

sor.

(5) A szolgáltató az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke és I. melléklete szerinti ellentételezésre

jogosult.
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29. A csekély összegû támogatás

53. § (1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elõzõ három

pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg a

200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az Atr. 2. §

3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év

alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

55. § Az e rendeletben megállapított rendelkezéseket a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

56. § E rendelet

a) 16. § (2)–(5), (7), valamint (8) bekezdése a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló,

2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008. 8. 9., 3–47. o.) I. fejezete, 13–14. cikke,

17–21. cikke, 23–24. cikke, 26–27. cikke, 30–35. cikke, 37–42. cikke,

b) 16. § (1) bekezdése a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,

2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5–10. o.),

c) 16. § (6) bekezdése az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások

mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami

támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312.,

2005. 11. 29., 67–73. o.),

d) 16. § (9) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az

1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1–13. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

57. § Hatályát veszti a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az

Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból

származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl szóló 5/2009. (III. 18.)

NFGM rendelet.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 18/2012. (III. 6.) VM rendelete
a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó,
2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló kormányrendelet szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet szerinti kistérség,

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek,

valamint

d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében

a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló miniszteri rendelet

szerinti település;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:

a) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló

miniszteri rendelet hatálya alá tartozó terület, valamint

b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló kormányrendelet szerinti

nitrátérzékeny terület;

3. különleges támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK

rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. január 19-i

73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk 1. bekezdés b) pontja szerinti

tej termeléséhez kötött különleges támogatás.

(2) E rendeletben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában

alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta-rendelet) 1. §-ának

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet alkalmazása során különös figyelemmel kell lenni a 73/2009/EK tanácsi rendelet 28. cikkének

1. (b) pontjában meghatározott, a közvetlen kifizetések odaítélésének minimumkövetelményeire, valamint a

73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet VII. mellékletében rögzítettekre.

2. § (1) A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a

2011/2012. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint

2012. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.

(2) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó

támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre

hozott jogerõs támogatási határozat alapján átadott teljes gazdaság tekintetében, az átadó gazdaságában a

2011/2012. kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej, valamint a tejkvóta nyilvántartás szerint

2012. március 31-én az átadó rendelkezésére álló tejkvóta alapján, a teljes gazdaságot átvevõ termelõ jogosult

a különleges támogatás igénybevételére az 5. § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtásával.
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3. § (1) A különleges támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ

a) a támogatási kérelmében szereplõ értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként

– a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl

szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) 2. § 9. pontja szerinti magyar

ENAR-szám feltüntetésével – szerepeljen a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,

b) gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen

legyen, és

c) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfeleljen a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelõ

fogalmának.

(2) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a tejtermelõ legalább 1 hektár SAPS támogatásra jogosult területtel

rendelkezzen.

(3) Jogosult a különleges támogatásra az a tejtermelõ is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy

adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

4. § (1) A különleges támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által meghatározott

pénzügyi kerete.

(2) A különleges támogatás keretösszege évente 44 864 125 euró.

(3) A különleges támogatás alapjául szolgáló, a tejtermelõ által értékesített tej mennyiségét a felvásárlónak történõ

beszállítás esetén a tejkvóta-rendelet 2. mellékletének 1.1. pontja alapján alkalmazott zsírkorrekciót követõen,

közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek folyadéktejre átszámított

egyenértékének összesített mennyiségét a tejkvóta-rendelet 2. mellékletének 1.2. pontja alapján kell megállapítani.

(4) A különleges támogatás mértékét az (1) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes támogatási kérelmet benyújtó

tejtermelõ által a 2. § (1) bekezdés szerint értékesített összes tejmennyiség alapján külön jogszabály határozza meg.

5. § (1) A támogatási kérelmet 2012. május 15-éig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)

központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A támogatási kérelem az (1) bekezdésben meghatározott határidõt követõ 25. naptári napig még benyújtható,

figyelemmel a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási

és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,

a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK

bizottsági rendelet) 23. cikk (1) bekezdésében foglaltakra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) a tejtermelõ személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,

b) a tejtermelõ által értékesített tej mennyiségét,

c) a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti tenyészetkódot,

d) a gazdaság tejtermelési tevékenységének helyrajzi szám szerint megjelölt helyét, és

e) az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot

tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a tejnek felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan a

tejkvóta-rendelet szerinti jelentés adattartalmának megfelelõen kiállított igazolást; vagy

b) a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének

és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

6. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi

költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási

szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglaltak szerinti eltéréssel, illetve

kiegészítéssel kell megfelelõen alkalmazni az alábbiak vonatkozásában:

a) a kérelem adataiban bekövetkezett változás bejelentésére,

b) módosításra,
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c) pontosításra,

d) adminisztratív és fizikai ellenõrzésre,

e) a döntésre,

f) jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítésére,

g) támogatás kifizetésére, valamint

h) a jogkövetkezmények halmozódása tekintetében.

7. § Az MVH az e rendelet, valamint a tejkvóta-rendelet 14. §-ában elõírt éves jelentések és az e rendelet alapján elszámolt

tejmennyiség vonatkozásában keresztellenõrzést végez.

8. § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH központi szerve által rendszeresített

nyomtatványon nyújtható be.

(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) eseteire, valamint annak igazolására az 1122/2009/EK bizottsági rendelet

75. cikk (2) bekezdésében, valamint az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,

valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben foglaltakat

kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,

valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi

rendelet,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási

rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK

bizottsági rendelet, és

d) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési

rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,

a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § Hatályát veszti a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás

igénybevételének szabályairól szóló 21/2011. (III. 25.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 19/2012. (III. 6.) VM rendelete
a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló kormányrendelet szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti kistérség;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:

a) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl szóló

miniszteri rendelet hatálya alá tartozó település, valamint

b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló kormányrendelet szerinti

nitrátérzékeny terület;

3. különleges rizstámogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK

rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i

73/2009 tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti

rizs termeléséhez kötött különleges támogatás;

4. rizstermesztõ: az a termelõ, aki vagy amely a 73/2009/EK tanácsi rendelet alapján 1006 10 KN kód alá tartozó rizst

termeszt.

2. § (1) A különleges rizstámogatást vehet igénybe a rizstermesztõ azon területek után, amelyekre teljesülnek az alábbi

feltételek:

a) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 73. cikk alapján 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termesztenek rajta,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendelet 74. cikk alapján az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább

a virágzás kezdetéig megõrzik,

c) a rizst legkésõbb május 31-éig bevetik, és

d) gazdasági szempontból sérülékeny, illetve környezeti szempontból érzékeny területen helyezkedik el.

(2) A rizstermesztõ csak egyszeri kifizetésben részesülhet azon terület után is, amely gazdasági szempontból sérülékeny

és környezeti szempontból érzékeny területnek is minõsül.

(3) A különleges rizstámogatás kifizetésének feltétele, hogy a rizstermesztõ a tárgyévben külön jogszabály szerinti

egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtson be, és kérelmét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továbbiakban: MVH) részben vagy egészben jóváhagyja.

(4) Jogosult a különleges rizstámogatásra az a rizstermesztõ is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy

adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) A különleges rizstámogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által

meghatározott pénzügyi kerete.

(2) A különleges rizstámogatás keretösszege évente 1 300 000 euró, a támogatható terület nagysága évente 3222 hektár.

(3) A különleges rizstámogatás mértékét a (2) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes, e rendelet alapján

támogatásra jogosult rizstermesztõ által bejelentett rizstermõ terület nagysága alapján évente külön jogszabály

határozza meg. Amennyiben a bejelentett rizstermõ terület nagysága meghaladja a 3222 hektárt, arányos

visszaosztást kell alkalmazni.

(4) A különleges rizstámogatás maximális összege hektáronként nem haladhatja meg az 520 eurót évente.

(5) A támogatás 1 hektárnál kisebb támogatható területre nem folyósítható.
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(6) Jelen rendelet alkalmazása során különös figyelemmel kell lenni a 73/2009/EK tanácsi rendelet 28. cikkének

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a közvetlen kifizetések odaítélésének minimumkövetelményeire, valamint

a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet VII. mellékletében rögzítettekre.

4. § (1) A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévõ Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások

igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes

kérelem rendelet) szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kell benyújtani.

(2) Különleges rizstámogatás olyan terület után igényelhetõ, amelyre egységes területalapú támogatást is igényeltek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.

(4) A támogatási kérelem

a) a rizstermesztõ személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,

b) a rizstermesztõ által mûvelt rizstermõ terület nagyságára vonatkozó adatokat,

c) a gazdaság rizstermesztési tevékenységének táblaazonosító szerint megjelölt helyét, és

d) a rizstermesztõnek a különleges rizstámogatás igénybevételi feltételeinek tudomásul vételére vonatkozó

nyilatkozatát

tartalmazza.

5. § Az MVH a különleges rizstámogatás igénybevételi feltételeinek teljesülését az e rendelet alapján bejelentett rizstermõ

terület vonatkozásában ellenõrzi, amely a tárgyévben különleges rizstámogatást igénybevevõ valamennyi

rizstermesztõ 10%-ára terjed ki.

6. § (1) Az e rendelet alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) igazolására

az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti igazolási kérelmet az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint

kell benyújtani.

7. § (1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a különleges rizstámogatás esetén a mezõgazdasági termelõ

köteles betartani az egységes területalapú támogatások igénybevételéhez teljesítendõ feltételeket.

(2) A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló

jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett kiegészítõ támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

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

9. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,

valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi

rendelet,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes

támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási

rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK

bizottsági rendelet, és
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d) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési

rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,

a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 60/2012. (III. 6.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

dr. Budai Gyulát 2012. március 1-jei hatállyal a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2012. február 29.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. február 29.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01046/2012.

A Kormány 1049/2012. (III. 6.) Korm. határozata
a 2012. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)

27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:

1. A Kormány elrendeli a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezetben a 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja cím

létrehozását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli a

költségvetési törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím,

2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi

segélyben részesülõk kompenzációja alcím terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok

támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2012. évi kompenzációja cím javára 37,1 milliárd forint melléklet szerinti átcsoportosítását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1050/2012. (III. 6.) Korm. határozata
az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához
és a Hõsök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló
1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hõsök tere

forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat 1.3. pontjában foglalt

határidõ 2012. június 30. napjára módosul.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1051/2012. (III. 6.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló
1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról

1. A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.)

Korm. határozat 1. pontjában az „az elszámolási kötelezettségre 2012. február 28.” szövegrész helyébe az

„az elszámolási kötelezettségre: 2012. június 30.” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1052/2012. (III. 6.) Korm. határozata
a miniszteri gépjármûvek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési elõirányzat
átcsoportosításáról

A Kormány

1. a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság által üzemeltetett hét miniszteri gépjármû fenntartásához és az érintett

miniszterek mellett dolgozó gépjármûvezetõk foglalkoztatásához szükséges erõforrások biztosítására az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének XIV. Belügyminisztérium

fejezet 7. Rendõrség cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási

Fõigazgatóság cím javára 48,1 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
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2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában biztosított

jogkörében a XIV. Belügyminisztérium fejezet 7. Rendõrség cím kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából

2,4 millió forint felhasználását engedélyezi, melyhez a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el a XVII. Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság cím javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1053/2012. (III. 6.) Korm. határozata
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának
kidolgozásáért, valamint a fertõdi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami
feladatok koordinálásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a budai Várbazár felújításával és

a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciója kidolgozásával, valamint a fertõdi Esterházy-kastély

rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátására dr. Zumbok Ferencet

– a 2012. március 3. napjától 2014. március 2. napjáig terjedõ idõtartamra – kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében ellátja

– a budai Várbazár felújításával és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásával kapcsolatos

feladatokat;

– a fertõdi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásával kapcsolatos

feladatokat;

– a fejlesztések státuszának, elõkészítettségének elemzését, valamint ütemtervének elkészítését;

– a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát;

– a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés);

– a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések elõkészítését.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.

4. A kormánybiztos tevékenységét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban mûködõ 5 fõs titkárság segíti.

A kormánybiztos megbízatásának idõtartamára a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mindenkori

engedélyezett létszáma 6 fõvel meghaladható.

A kormánybiztos és titkársága mûködéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokat a központi költségvetés tartalékából

kell biztosítani.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 31/2012. (III. 6.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

dr. Kovács Tamás Ivánnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 49. § (2) bekezdése a) pontja alapján történõ

áthelyezésére tekintettel

– 2012. február 29-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Az Országos Választási Bizottság 30/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. H. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 9-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kiválási szándékát az Észak-atlanti Szerzõdésbõl a Szerzõdés 13. cikke

alapján.”

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályos nemzetközi

szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek tekintetében általános jelleggel kizárja a népszavazás lehetõségét.

A választópolgárok nemzetközi kötelezettség vállalásáról csak akkor dönthetnek népszavazás útján, ha egy

nemzetközi szerzõdés még nem hatályos. Azt követõen, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás Magyarország

tekintetében hatályossá vált, az Alaptörvény hivatkozott szabálya kizárja annak lehetõségét is, hogy az adott

nemzetközi szerzõdés megszüntetése kérdésében népszavazást lehessen tartani: a nemzetközi kötelezettség

megszüntetése is a nemzetközi kötelezettségrõl való döntés. Errõl csak a nemzetközi szerzõdés megkötésére jogosult

szerv dönthet, de ez a döntés már szabad belátásán alapul, arra népszavazás útján nem lehet kényszeríteni. Az

Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen határozattal elbírált népszavazási kezdeményezés

– eredményessége esetén – hatályos nemzetközi szerzõdés megszüntetésére kötelezné az Országgyûlést, ennélfogva

az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik, így a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.

Az Országos Választási Bizottság Nsztv. 10. § b) pontja értelmében – mivel a kérdésben nem lehet országos

népszavazást tartani – az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló

tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 31/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. H. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 9-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kilépési szándékát az Európai Unióból a Lisszaboni Szerzõdés I. CIKK

50. cikke alapján.”

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályos nemzetközi

szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek tekintetében általános jelleggel kizárja a népszavazás lehetõségét.

A választópolgárok nemzetközi kötelezettség vállalásáról csak akkor dönthetnek népszavazás útján, ha egy

nemzetközi szerzõdés még nem hatályos. Azt követõen, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás Magyarország

tekintetében hatályossá vált, az Alaptörvény hivatkozott szabálya kizárja annak lehetõségét is, hogy az adott

nemzetközi szerzõdés megszüntetése kérdésében népszavazást lehessen tartani: a nemzetközi kötelezettség

megszüntetése is a nemzetközi kötelezettségrõl való döntés. Errõl csak a nemzetközi szerzõdés megkötésére jogosult

szerv dönthet, de ez a döntés már szabad belátásán alapul, arra népszavazás útján nem lehet kényszeríteni. Az

Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen határozattal elbírált népszavazási kezdeményezés

– eredményessége esetén – hatályos nemzetközi szerzõdés megszüntetésére kötelezné az Országgyûlést, ennélfogva

az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik, így a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.

Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerint: „Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele

érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító szerzõdésekbõl fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek

teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl eredõ egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az

Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.” Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy

a kezdeményezésben szereplõ kérdésben az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint sem lehet országos

népszavazást tartani, mivel az magának az Alaptörvénynek a módosítására irányul, ennélfogva tiltott tárgykörnek

minõsül.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999.

(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak

az Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által kerülhet sor. Az

Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fenti álláspontját jelen ügyben is mérvadónak tekinti, tekintettel

arra, hogy az Alkotmány azon szabályozási elvei és rendelkezései, amelybõl az Alkotmánybíróság gyakorlatát

levezette, az Alaptörvényben is szerepelnek. Az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése szerint az Alaptörvény

elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.

Az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság Nsztv. 10. § b) pontja értelmében – mivel a kérdésben nem lehet országos

népszavazást tartani – az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.
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II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) és d) pontján, az E) cikk

(2) bekezdésén, S) cikk (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az

illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. §

(1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 32/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. H. J. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 9-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Akarja-e, hogy Magyarország Kormánya bejelentse kilépési szándékát a Nemzetközi Valuta Alapból, az alapokmány

XXVI. Cikkének 1. szakasza alapján.”

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályos nemzetközi

szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek tekintetében általános jelleggel kizárja a népszavazás lehetõségét.

A választópolgárok nemzetközi kötelezettség vállalásáról csak akkor dönthetnek népszavazás útján, ha egy

nemzetközi szerzõdés még nem hatályos. Azt követõen, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás Magyarország

tekintetében hatályossá vált, az Alaptörvény hivatkozott szabálya kizárja annak lehetõségét is, hogy az adott

nemzetközi szerzõdés megszüntetése kérdésében népszavazást lehessen tartani: a nemzetközi kötelezettség

megszüntetése is a nemzetközi kötelezettségrõl való döntés. Errõl csak a nemzetközi szerzõdés megkötésére jogosult

szerv dönthet, de ez a döntés már szabad belátásán alapul, arra népszavazás útján nem lehet kényszeríteni. Az

Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen határozattal elbírált népszavazási kezdeményezés

– eredményessége esetén – hatályos nemzetközi szerzõdés megszüntetésére kötelezné az Országgyûlést, ennélfogva

az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába ütközik, így a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.

Az Országos Választási Bizottság Nsztv. 10. § b) pontja értelmében – mivel a kérdésben nem lehet országos

népszavazást tartani – az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.

5948 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 26. szám



II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló

tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 33/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott 8 darab országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. január 31-én 8 darab aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási

Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)

2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a Ve. egészének rendszerében – a Ve. 3. §-ában foglalt

általános alapelvekre is figyelemmel – ítélendõ meg a hitelesítésre szánt aláírásgyûjtõ ív. Erre tekintettel az

aláírásgyûjtõ ívek hitelesítése során vizsgálandó az is, hogy a kezdeményezések megfelelnek-e a Ve. 3. §-ában

szabályozott eljárási alapelveknek, ezek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás követelményének.

A rendeltetésszerû joggyakorlás követelménye a hitelesítési eljárás kezdeményezése során azt jelenti, hogy az

aláírásgyûjtés kezdeményezõjének az országos népszavazás alkotmányos rendeltetésére, a közvetlen

hatalomgyakorlás kivételességére, az állam életében betöltött szerepére és súlyára tekintettel kell eljárnia.

Felelõsségteljesen, annak tudatában kell benyújtania kezdeményezését, hogy az általa „útjára indított” népszavazási

eljárás állásfoglalásra készteti az ország valamennyi választópolgárát, és annak eredményeként az Országgyûlést

kötelezõ döntés születik, amely országgyûlési döntéssé, törvénnyé válva hosszabb távon meghatározza a polgárok

jogait, kötelezettségeit, befolyásolja a társadalom életét. [18/2008. (III. 12.) AB határozat]

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, melyet a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

(a továbbiakban: Alkotmány) rendelkezéseinek értelmezése során alakított ki, a taxatív módon felsorolt tiltott

tárgykörökön kívül a népszavazásnak más korlátai is levezethetõk [75/2009. (VII. 10.) AB számú határozat, 26/2007.

(IV. 25.) AB határozat, 25/1999. (VII. 7.) AB határozat]. Ilyen korlát, hogy csak olyan népszavazási kérdés tekinthetõ

alkotmányosan megengedhetõnek, mely nem áll ellentétben a népszavazásnak az alkotmányos berendezkedésben

betöltött szerepével. Az országos népszavazás intézménye ugyanis – amint arra az Nsztv. preambuluma is rámutat – a

választópolgároknak az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek eldöntésében, illetõleg a képviseleti döntések

befolyásolásában vagy megváltoztatásában való részvételével valósul meg.
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Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fenti álláspontját jelen ügyben is mérvadónak tekinti,

tekintettel arra, hogy az Alkotmány azon szabályozási elvei és rendelkezései, amelybõl az Alkotmánybíróság

gyakorlatát levezette, az Alaptörvényben is szerepelnek. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint

a beadványozó által benyújtott, országos népszavazáson feltenni kívánt kérdések az Alaptörvény és az Nsztv.

preambuluma alapján összeegyeztethetetlenek a népszavazás alkotmányos szerepével és szabályaival, egyértelmûen

kívül esnek az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek körén.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó magatartása a Ve. 3. § d) pontjában szabályozott

jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elvébe ütközik. A jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elve kiterjed

a választási eljárás minden szakaszára és az eljárások minden résztvevõjére, így irányadó az országos népszavazási

kezdeményezési eljárás benyújtójára is.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így

a Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ívek hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján és a Ve. 3. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás

a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. §

(3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 34/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva S. Á. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 6-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a bûncselekmény elkövetésével meggyanúsított vagy megvádolt személy elõzetes

letartóztatása, a letartóztatás elrendelésének napjától kezdõdõen a büntetõügy jogerõs befejezésének napjáig (ideértve

a perújítás esetét is) összességében ne haladhassa meg az egy éves idõtartamot, tekintet nélkül mind az eljárás szakaszára

és fokára, mind pedig a bûncselekmény jogi minõsítésére?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §

(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének nem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt

jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
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a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos

és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés

egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az

Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási

kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést és

feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók, így a választópolgárnak nincs lehetõsége

megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl.

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 132. § (3) bekezdése rögzíti az elõzetes

letartóztatás maximális idõtartamát, függõen attól, hogy milyen súlyú bûncselekmény miatt folyik eljárás a terhelttel

szemben. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés megtévesztõ, mivel azt a téves látszatot kelti,

mintha az elõzetes letartóztatás maximális idõtartama minden esetben meghaladhatná az egy évet, azonban

a Be. 132. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az elõzetes letartóztatás megszûnik, ha annak tartama az egy évet

eléri, és terhelttel szemben három évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt van

folyamatban eljárás. Továbbá megtévesztõ a kérdés, mivel kizárólag a büntetõeljárás jogerõs befejezését követõen

van hely perújításnak, így a kérdésben szereplõ „ideértve a perújítás esetét is” megjegyzés értelmezhetetlen. Az

Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgároktól nem várható el a perújítás intézményének

pontos ismerete sem.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg

a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a Be. 132. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról

szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 35/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva L. R. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
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Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 6-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Akarja-e Ön, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból?”

Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) E) cikk (2) bekezdése szerint: „Magyarország az Európai

Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító szerzõdésekbõl fakadó

jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl eredõ egyes

hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által országos népszavazáson feltenni kívánt

kérdés az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének módosítására irányul, mely azonban tiltott tárgykörnek minõsül. Az

Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999. (XII. 21.)

AB, 50/2001. (XI. 29.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak az

Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által kerülhet sor. Az

Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fenti álláspontját jelen ügyben is mérvadónak tekinti, tekintettel

arra, hogy az Alkotmány azon szabályozási elvei és rendelkezései, amelybõl az Alkotmánybíróság gyakorlatát

levezette, az Alaptörvényben is szerepelnek. Az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése szerint az Alaptörvény

elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.

Az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja hatályos

nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek tekintetében általános jelleggel kizárja a népszavazás lehetõségét. A

választópolgárok nemzetközi kötelezettség vállalásáról csak akkor dönthetnek népszavazás útján, ha egy nemzetközi

szerzõdés még nem hatályos. Azt követõen, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás Magyarország tekintetében

hatályossá vált, az Alaptörvény hivatkozott szabálya kizárja annak lehetõségét is, hogy az adott nemzetközi szerzõdés

megszüntetése kérdésében népszavazást lehessen tartani: a nemzetközi kötelezettség megszüntetése is a

nemzetközi kötelezettségrõl való döntés. Errõl csak a nemzetközi szerzõdés megkötésére jogosult szerv dönthet, de ez

a döntés már szabad belátásán alapul, arra népszavazás útján nem lehet kényszeríteni. Tekintettel arra, hogy a jelen

határozattal elbírált népszavazási kezdeményezés – eredményessége esetén – hatályos nemzetközi szerzõdések

megszüntetésére kötelezné az Országgyûlést, beleütközik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontjába.

Az Országos Választási Bizottság Nsztv. 10. § b) pontja értelmében – mivel a kérdésben nem lehet országos

népszavazást tartani – az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontján, E) cikk (2) bekezdésén és

S) cikk (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján

alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 36/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. §

(1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény

(a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)

131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarországi Szcientológia Egyház (1031 Budapest, Nánási út

1/C.) képviseletében Nagy Tamás elnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés

tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. A beadványozó 2012. február 7-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

vallásfelekezetekés vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. §-ának megfelelõen döntsön

a Magyarországi Szcientológiai Egyház (jelenleg alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület) egyházként való

elismerése kérdésében.”

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ

egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi

kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népi kezdeményezéshez csatolt iratokból nem állapítható meg

egyértelmûen, hogy az egyesület a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel-e,

azaz alapcélként vallási tevékenységet végez-e.

Fentiek értelmében az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása

nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését

megtagadja.

II. A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló

tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 37/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Z. Zs. J. S.

magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott 7 darab országos népszavazási kezdeményezés

tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 13-án 7 darab aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási

Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)

2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a Ve. egészének rendszerében – a Ve. 3. §-ában foglalt

általános alapelvekre is figyelemmel – ítélendõ meg a hitelesítésre szánt aláírásgyûjtõ ív. Erre tekintettel az

aláírásgyûjtõ ívek hitelesítése során vizsgálandó az is, hogy a kezdeményezések megfelelnek-e a Ve. 3. §-ában

szabályozott eljárási alapelveknek, ezek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás követelményének.

A rendeltetésszerû joggyakorlás követelménye a hitelesítési eljárás kezdeményezése során azt jelenti, hogy az

aláírásgyûjtés kezdeményezõjének az országos népszavazás alkotmányos rendeltetésére, a közvetlen

hatalomgyakorlás kivételességére, az állam életében betöltött szerepére és súlyára tekintettel kell eljárnia.

Felelõsségteljesen, annak tudatában kell benyújtania kezdeményezését, hogy az általa „útjára indított” népszavazási

eljárás állásfoglalásra készteti az ország valamennyi választópolgárát, és annak eredményeként az Országgyûlést

kötelezõ döntés születik, amely országgyûlési döntéssé, törvénnyé válva hosszabb távon meghatározza a polgárok

jogait, kötelezettségeit, befolyásolja a társadalom életét. [18/2008. (III. 12.) AB határozat]

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, melyet a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

(a továbbiakban: Alkotmány) rendelkezéseinek értelmezése során alakított ki, a taxatív módon felsorolt tiltott

tárgykörökön kívül a népszavazásnak más korlátai is levezethetõk [75/2009. (VII. 10.) AB számú határozat, 26/2007.

(IV. 25.) AB számú határozat, 25/1999. (VII. 7.) AB határozat]. Ilyen korlát, hogy csak olyan népszavazási kérdés

tekinthetõ alkotmányosan megengedhetõnek, mely nem áll ellentétben a népszavazásnak az alkotmányos

berendezkedésben betöltött szerepével. Az országos népszavazás intézménye ugyanis – amint arra az Nsztv.

preambuluma is rámutat – a választópolgároknak az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek eldöntésében, illetõleg

a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában való részvételével valósul meg.

Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fenti álláspontját jelen ügyben is mérvadónak tekinti,

tekintettel arra, hogy az Alkotmány azon szabályozási elvei és rendelkezései, amelybõl az Alkotmánybíróság

gyakorlatát levezette, az Alaptörvényben is szerepelnek. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint

a beadványozó által benyújtott, országos népszavazáson feltenni kívánt kérdések az Alaptörvény és az Nsztv.

preambuluma alapján összeegyeztethetetlenek a népszavazás alkotmányos szerepével és szabályaival, egyértelmûen

kívül esnek az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek körén.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó magatartása a Ve. 3. § d) pontjában szabályozott

jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elvébe ütközik. A jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elve kiterjed

a választási eljárás minden szakaszára és az eljárások minden résztvevõjére, így irányadó az országos népszavazási

kezdeményezési eljárás benyújtójára is.

Az országos népszavazás során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései, mintáját

a Ve. 153. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet melléklete határozza meg. Az

Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányaival kapcsolatban
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megállapította, hogy azok nem felelnek meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak, valamint a 11/2008. (III. 1.)

ÖTM rendelet mellékletében lévõ mintának. Tekintettel arra, hogy az aláírásgyûjtõ ívet a beadványozó az „aláírást

gyûjtõ polgár aláírása” rovatban aláírta, ezért e formai hiba miatt sem kerülhet sor az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésére.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra szánt kérdések és az aláírásgyûjtõ ívek nem

felelnek meg a törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv. 10. § b) és e) pontja értelmében az

aláírásgyûjtõ ívek hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és e) pontjain és a Ve. 3. § d) pontján, 118. § (3)–(5) bekezdésein és a 153. §

e) pontján, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az

illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. §

(1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 38/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott 12 darab országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta

a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás

I. Beadványozó 2012. február 17-én 12 darab aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási

Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)

2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a Ve. egészének rendszerében – a Ve. 3. §-ában foglalt

általános alapelvekre is figyelemmel – ítélendõ meg a hitelesítésre szánt aláírásgyûjtõ ív. Erre tekintettel az

aláírásgyûjtõ ívek hitelesítése során vizsgálandó az is, hogy a kezdeményezések megfelelnek-e a Ve. 3. §-ában

szabályozott eljárási alapelveknek, ezek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás követelményének.

A rendeltetésszerû joggyakorlás követelménye a hitelesítési eljárás kezdeményezése során azt jelenti, hogy az

aláírásgyûjtés kezdeményezõjének az országos népszavazás alkotmányos rendeltetésére, a közvetlen

hatalomgyakorlás kivételességére, az állam életében betöltött szerepére és súlyára tekintettel kell eljárnia.

Felelõsségteljesen, annak tudatában kell benyújtania kezdeményezését, hogy az általa „útjára indított” népszavazási

eljárás állásfoglalásra készteti az ország valamennyi választópolgárát, és annak eredményeként az Országgyûlést

kötelezõ döntés születik, amely országgyûlési döntéssé, törvénnyé válva hosszabb távon meghatározza a polgárok

jogait, kötelezettségeit, befolyásolja a társadalom életét. [18/2008. (III. 12.) AB határozat]
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Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, melyet a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

(továbbiakban: Alkotmány) rendelkezéseinek értelmezése során alakított ki, a taxatív módon felsorolt tiltott

tárgykörökön kívül a népszavazásnak más korlátai is levezethetõk [75/2009. (VII. 10.) AB számú határozat, 26/2007.

(IV. 25.) AB számú határozat, 25/1999. (VII. 7.) AB határozat]. Ilyen korlát, hogy csak olyan népszavazási kérdés

tekinthetõ alkotmányosan megengedhetõnek, mely nem áll ellentétben a népszavazásnak az alkotmányos

berendezkedésben betöltött szerepével. Az országos népszavazás intézménye ugyanis – amint arra az Nsztv.

preambuluma is rámutat – a választópolgároknak az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek eldöntésében, illetõleg a

képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában való részvételével valósul meg.

Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fenti álláspontját jelen ügyben is mérvadónak tekinti,

tekintettel arra, hogy az Alkotmány azon szabályozási elvei és rendelkezései, amelybõl az Alkotmánybíróság

gyakorlatát levezette, az Alaptörvényben is szerepelnek. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint

a beadványozó által benyújtott, országos népszavazáson feltenni kívánt kérdések az Alaptörvény és az Nsztv.

preambuluma alapján összeegyeztethetetlenek a népszavazás alkotmányos szerepével és szabályaival, egyértelmûen

kívül esnek az ország sorsát érintõ legfontosabb ügyek körén.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó magatartása a Ve. 3. § d) pontjában szabályozott

jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elvébe ütközik. A jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elve kiterjed

a választási eljárás minden szakaszára és az eljárások minden résztvevõjére, így irányadó az országos népszavazási

kezdeményezési eljárás benyújtójára is.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így

a Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ívek hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján és a Ve. 3. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás

a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. §

(3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 39/2012. (III. 6.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2012. február 29-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. §

(1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény

(a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)

131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szangye Menlai Gedün, A gyógyító Buddha Közössége (2097

Pilisborosjenõ, Híd u. 1.) képviseletében Nagy Zoltán elnök (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi

kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet

benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2; fax:

06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját

ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.

Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
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Indokolás

I. A beadványozó 2012. február 21-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Támogatom, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és

vallási közösségekrõl szóló 2011.évi CCVI.évi . törvény alapján egyházként elismerje a SZANGYE MENLAI GEDÜN,

A GYÓGYÍTÓ BUDDHA KÖZÖSSÉGE elnevezésû egyházat (székhelye: 2097 Pilisborosjenõ, Híd utca 1., bejegyzõ végzés

száma:6.Pk. 69.810/2.nyilvántartási száma: 59).”

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ

egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi

kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 17. §

rendelkezésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy

a megtárgyalásra javasolt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár

a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag

egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés azért nem tekinthetõ egyértelmûnek, mert az

a választópolgárok számára megtévesztõ, mivel az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesületet egyházként

tünteti fel. Ezáltal a választópolgár az aláírásgyûjtõ ív aláírásakor nem lenne tisztában azzal, hogy pontosan milyen

tartalmú kezdeményezést támogat az aláírásával.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmû a kezdeményezés azért sem, mert

a megfogalmazásában tévesen, ezáltal a választópolgár számára megtévesztõ módon tünteti fel a vonatkozó

jogszabályt.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg

a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról

szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §

(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

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.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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