Kedves Kolléganők és Kollégák!
Megjelent a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet régen várt módosítása. Csak emlékeztetőként írom
le, nagy vitát, részben elkeseredést váltott ki a rendelet azon kitétele, amiben telekalakítási
munkarészek készítőjének is GD jogosultságot írtak elő. Ezzel szinte kizárták volna a technikusokat
és a pályakezdőket a munkavégzés ezen szegmenséből, és lehetetlenné vált volna a szakmai
gyakorlat, a referencia megszerzése a kezdő mérnökök esetében.
Tagozatunk a rendelet megjelenését követően azonnal jelezte ezt a problémát, amit az MMK elnök
asszonya elfogadva azonnal továbbította módosítási javaslatunkat. Az ezt követő folyamatról több
fórumon kaptunk már híreket. A pontot a várakozásra a mai Magyar Közlönyben megjelent
129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet tette fel.
Ezen rendelet több helyen pontosítja a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet. Rangsorolás nélkül
mégis ki kell emelni a 3. § (2) és (3) bekezdését, mely feloldja az előbb említett problémát.
Kérjük a Kollégákat, tanulmányozzák ezt a módosítást!
Üdvözlettel
András
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8. §

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
a) 13. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezeteket” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti vállalkozásokat” szöveg;
b) 13. § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti vállalkozás” szöveg;
c) 2. mellékletének 1.2.2. e) pontjában a „gazdálkodó szervezetek, illetõleg” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti
vállalkozások, valamint” szöveg
lép.

9. §

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 6/A. §
(5) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A KKB tagjai:)
„d) javaslatot tesznek az ágazat katasztrófavédelemben részt vevõ szerveinek és a katasztrófavédelembe bevonható
Ptk. szerinti vállalkozások, valamint az önkéntesen jelentkezõ civil szervezetek közül a tevékenységénél és
szervezeténél fogva állandó együttmûködésre alkalmas és a helyi részvételnél átfogóbb tevékenységre is képes
szervezeteknek a kijelölésére, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataik meghatározására,”

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet 3. § (3) bekezdése a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete
egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról
A Kormány
az 1. § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
az 1. § (2) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3–5. és a 9. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés s) pontjában,
a 8. § és a 9. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 10. § tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, és az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 12. § és a 14. § (2) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés
a) pontjában,
a 13. § és a 14. § (3) bekezdése tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés
b) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdésében,
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 14. § (1) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
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az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
a 7. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
a következõket rendeli el:
1. §

(1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlanrendezõ földmérõi tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Kormány a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) jelöli ki.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földminõsítéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a megyei földhivatal
a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,
b) folytatja le a földminõsítési eljárást, ha a különbözõ becslõjárásba, vagy osztályozási vidékbe tartozó települések
határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.
(5) A több megye területére kiterjedõ becslõjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek
felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett megyei földhivatal
– az érintett megyei földhivatalok javaslatainak figyelembevételével – látja el.”

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti
telekalakítási eljárásokban – a honvédelmi és katonai célú ingatlanok, valamint az olyan ingatlanok kivételével,
amelyek jogi jellege az ingatlan-nyilvántartásban mûemlékként vagy mûemlék jellegûként van feljegyezve – elsõ
fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki.”

3. §

(1) Az R. 17/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlapján
közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell
a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának
függvényében. Amennyiben a telekalakítási eljárás megindításakor a kérelmezõ rendelkezik hatályos, záradékolt
változási vázrajzzal, úgy a 3. melléklet 1. pont 1.1–1.6. alpontjaiban foglalt munkarészek ismételt benyújtása nem
szükséges.”
(2) Az R. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 17/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Telekalakítási dokumentációt
a) építészeti-mûszaki tervezési szakterületen geodéziai tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezõ földmérõ
minõsítéssel rendelkezõ földmérõ, vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló jogszabályokban
meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkezõ személy a (9) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével
készíthet.
(9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkezõ személy készíti,
a dokumentáció minõségét, valamint a tartalmi és pontossági elõírásoknak való megfelelõségét – felelõs
tervezõként – a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkezõ szakember tanúsítja a változási vázrajzon és
a telekalakítási helyszínrajzon.”

4. §

Az R. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyezõ határozat jogerõre
emelkedésétõl számított egy évig hatályos. Amennyiben a telekalakítási dokumentáció részét képezõ változási vázrajz
földhivatali vizsgálata és záradékolása külön – megelõzõ – eljárás keretében történt, úgy a telekalakítási eljárásban
a változási vázrajzot a földhivatal – ha ennek mûszaki és jogi akadálya nincs – újra záradékolja.”
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5. §

Az R. 17/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a – 3. melléklet szerinti záradékkal ellátott – változási vázrajzot
a határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmezõ részére.”

6. §

Az R. 20. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról szóló 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mr.)
a) 1. §-a által módosított 2. § (3), (4) és (5) bekezdését,
b) 2. §-a által módosított 6. §-át,
c) 3. §-a által módosított 17/A. § (7), (8) és (9) bekezdését,
c) 4. §-a által módosított 17/B. § (2) bekezdését,
d) 5. §-a által módosított 17/C. § (4) bekezdését,
e) 7. §-a által módosított 5. § (4) bekezdését,
f) 8. §-a által módosított 2. mellékletét,
g) 9. §-a által módosított 3. és 4. mellékletét
az Mr. hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.”

7. §

Az R. 5. § (1) bekezdésében a „Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) jelöli ki” szövegrész
helyébe a „FÖMI-t jelöli ki” szöveg, az 5. § (4) bekezdésében az „ingatlanügyi igazgatási” szövegrész helyébe
az „ingatlanügyi, földügyi igazgatás” szöveg, a „rendszerek fejlesztési, irányítása,” szövegrész helyébe „rendszerek,
adattárak fejlesztése, üzemeltetése,” szöveg lép.

8. §

(1) Az R. 2. melléklet I. táblázat elsõ oszlopának negyedik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként –
régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, illetve mûemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek helyrajzi
száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti
adatbázisban szerepel”
(2) Az R. 2. melléklet II. táblázat elsõ oszlopának ötödik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, illetve mûemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek
helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése
szerinti adatbázisban szerepel”
(3) Az R. 2. melléklet III. táblázat elsõ oszlopának ötödik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, illetve mûemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek
helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése
szerinti adatbázisban szerepel”
(4) Az R. 2. melléklet IV. táblázat elsõ oszlopának ötödik sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten valósították meg, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi
jellegként – régészeti lelõhely, régészeti védõövezet, illetve mûemléki terület ténye van feljegyezve vagy amelynek
helyrajzi száma a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése
szerinti adatbázisban szerepel”

9. §

(1) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 4. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

10. §

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete 46. pontjának címében
a „Földügyi és térképészeti igazgatási” szövegrész helyébe a „Földügyi és térképészeti, valamint telekalakítási
igazgatási” szöveg lép.

11. §

(1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kéh. R.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, valamint a honvédelmi
és katonai célú ingatlanokat érintõ telekalakítási eljárásokban (a továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni.”
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(2) A Kéh. R. 2. §-a a következõ 3. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet.”
12. §

Az okmányirodák által történõ tulajdonilap-másolat szolgáltatás szabályairól szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Okm. R.) 1. § (1) bekezdésében a „szolgáltathat” szövegrész helyébe „kiállíthat” szöveg, 5. §
(1) bekezdésében a „nevét és a képviseletében” szövegrész helyébe a „nevét, székhelyét, statisztikai számjelét és
a képviseletében” szöveg lép.

13. §

(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÖHr.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány
a) kulturális örökségvédelmi hatóságként,
b) – az építésfelügyeleti hatósági feladatok kivételével – a mûemléken végzett építési munka és az olyan ingatlanon
végzett telekalakítás esetén, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – mûemlék vagy mûemlék jellegû
tény van feljegyezve, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Étv.) meghatározott hatósági feladatok ellátására építésügyi hatóságként,
c) a mozgóképszakmai hatóságként,
d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott lapnyilvántartási feladatok ellátására,
valamint
e) az elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) mint országos illetékességû központi hivatalt jelöli ki.”
(2) A KÖHr. 1. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ingatlanügyi hatóság – az általa lefolytatandó engedélyezési eljárásokban – a (6) bekezdés szerinti
adatbázisban szereplõ adatokat a Hivatal által a részére átadott adatbázisból állapítja meg. A Hivatal az 1. §
(6) bekezdés szerinti adatbázisból törölt mûemlékek helyrajzi számát, a törléssel egyidejûleg – az ingatlannyilvántartásért felelõs miniszter útján – közli az ingatlanügyi hatóságokkal.”
(3) A KÖHr. a következõ 5. §-sal egészül ki:
„5. § A Hivatal az 1. § (6) bekezdés szerinti adatbázist 2010. május 1-jéig számítástechnikai adathordozón
az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter útján átadja az ingatlanügyi hatóságoknak.”

14. §

(1) Hatályát veszti a földminõsítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése, 13. §
(2) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, és 17. §-a.
(2) Hatályát veszti az Okm. R. 1. § (3) bekezdésében az „ , illetve nem hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás esetén a nem
hiteles tulajdonilap-másolaton,” szövegrész, és 6. § (3) bekezdésében „és az adatátviteli hálózat igénybevételéért”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti a KÖHr. 5. §-a.

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és
a kihirdetését követõ hónap harmadik napján hatályát veszti.
(2) A 14. § (3) bekezdése az e rendelet kihirdetését követõ hónap második napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma
és a telekalakítási dokumentáció záradéka
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.

1.10.6.
1.11.

1.12.
2.

A telekalakítási dokumentáció tartalma
az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma
a mérési és számítási jegyzõkönyv
a mérési és számítási vázlat
a koordinátajegyzék
a területszámítási jegyzõkönyv
a változási vázrajz és a hozzátartozó területkimutatás digitális adatállománya és ezek legalább 5 kinyomtatott
példánya, eredeti aláírásokkal és bélyegzõvel ellátva
a tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlat
mûszaki leírás [a készítõ neve, felelõs tervezõ neve, a munkaszám, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett
tel(k)ek helyrajzi száma(i), változás típusa a felhasznált hiteles adatok megjelölése]
vizsgálati jegyzõkönyv (ha a változás elõtti és változás utáni telkek db száma együttesen 5-nél több)
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatok felhasználásával, alkalmas (1:2000, 1:1000, 1:500) méretarányban elkészített
telekalakítási helyszínrajz, amely a következõket tartalmazza:
a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,
a telekalakítással érintett telkeken meglévõ építmények kontúrvonalai,
a bontás alatt álló épületek „bontás alatt” megjegyzéssel,
a telekalakítással érintett telken lévõ összes építmény távolsága a tervezett telekhatártól, és a létrejövõ telekméretek,
beépített telek esetén a telkek eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százaléka,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti, a településrendezési eszközökben beépítésre
szánt területeken lévõ földrészleteknél 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén az 1 méterenkénti
szintvonalak,
utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése,
a digitális adatállományok [változási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz, mérési és számítási vázlat, tervezési és kitûzési
(kiosztási) vázlat PDF formátumban, változási állomány DAT adatcsere-formátumban, egyéb munkarészek táblázatos,
illetve dokumentum formátumban] nem újraírható adathordozón
a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke.
A telekalakítási záradék
A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot
»A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó
változási vázrajzzal együtt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy évig hatályos.«
záradékszöveggel látja el.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. melléklet a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelethez
Az R. 4. melléklete a következõ 8. sorral egészül ki:
8.

Ha a telekalakítás olyan
ingatlant érint, amelyre
az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – régészeti lelõhely, régészeti
védõövezet, illetve mûemléki terület jogi jelleg ténye
van feljegyezve, vagy
amelynek helyrajzi száma
szerepel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. § (6) bekezdése
szerinti adatbázisban

Annak elbírálása kérdésében, hogy a telekalakítás
a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e.

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal területi
szerve

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal központi szerve

A Kormány 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Alapprogramhoz benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:)
„f) a támogatást igénylõ szervezet képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatás iránti kérelemben foglalt
adatok megfelelnek a valóságnak, valamint az internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül benyújtandó támogatás
iránti kérelem esetén arról, hogy a kérelemmel benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg
megegyeznek;”
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Az Alapprogramhoz benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:)
„j) az Alapprogram kezelõ szervének a támogatást igénylõ civil szervezet képviselõje által adott meghatalmazást a 9. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti bírósági kivonat beszerzésére, amennyiben a civil szervezet az Alapprogram kezelõ
szerve útján kívánja beszerezni a bírósági kivonatot.”
(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A civil szervezet a támogatás iránti kérelme benyújtásáig megküldi az Alapprogram kezelõ szerve részére
a) a Tv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mûködési támogatás iránti kérelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ
üzleti évrõl szóló, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelõzõ üzleti évrõl szóló számviteli beszámoló
egyszerû másolatát;
b) a Tv. 1. § (2) bekezdés b)–i) és k) pontja szerinti támogatás iránti kérelem esetén
ba) ha a szervezetet a támogatás iránti kérelem benyújtásának évét megelõzõen vették közhasznúsági
nyilvántartásba, a kérelem benyújtását megelõzõ üzleti évrõl szóló közhasznúsági jelentés egyszerû másolatát,
amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelõzõ üzleti évrõl szóló számviteli beszámoló egyszerû másolatát,
bb) ha a szervezetet a támogatás iránti kérelem benyújtásának évében vették közhasznúsági nyilvántartásba,
a kérelem benyújtását megelõzõ üzleti évrõl szóló, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelõzõ üzleti évrõl
szóló számviteli beszámoló egyszerû másolatát.”

