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Tar ta lom jegy zék

2011. évi CLXXX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról 38287

2011. évi CLXXXI. törvény A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási
szabályokról 38317

2011. évi CLXXXII. törvény Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 38348

2011. évi CLXXXIII. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésérõl 38364

283/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november
16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl 38368

284/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a
két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november
16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl 38369

285/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl 38371

286/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek
és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, 
a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38372

287/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38373

288/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk 
részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 38379

289/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról 38381

290/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 38389

291/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól 38429

292/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról 38454
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293/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés
korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint
a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 38498

294/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ
támogatásokra vonatkozó szabályokról 38501

295/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38502

296/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38508

297/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

Az ipari parkokról 38546

298/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról 38549

299/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés
2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében
figyelembe vehetõ mértékérõl 38550

300/2011. (XII. 22.) Korm. 
rendelet

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról 38553

56/2011. (XII. 22.) BM 
rendelet

A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. 
(VII. 13.) BM rendelet módosításáról 38580

57/2011. (XII. 22.) BM 
rendelet

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a
belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról 38582

35/2011. (XII. 22.) KIM 
rendelet

Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 38583

49/2011. (XII. 22.) NGM 
rendelet

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere
alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.)
PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. 
(III. 27.) PM rendelet módosításáról 38587

50/2011. (XII. 22.) NGM 
rendelet

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról 38588

78/2011. (XII. 22.) NFM 
rendelet

A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére
vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról 38617

79/2011. (XII. 22.) NFM 
rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános
szabályairól 38617
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132/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ
nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítõ
nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl 38623

133/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez
jutási lehetõségérõl 38624

134/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet
módosításáról 38630

135/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi
osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról 38631

136/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi
osztályba sorolásáról 38633

137/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról 38643

138/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról 38645

139/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ
állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
módosításáról 38646

140/2011. (XII. 22.) VM 
rendelet

Egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 38647

1448/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az
uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti
társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételérõl 38650

1449/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról 38650

1450/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról 38655

1451/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról 38658

1452/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott
testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban
meghatározott feladatok végrehajtásáról 38658

1453/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról 38671

1454/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek
költségnövekményeinek jóváhagyásáról 38712

1455/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû
nagyprojekt támogatásának növelésérõl 38713

1456/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm.
határozat módosításáról 38713
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1457/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl 38713

1458/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról 38714

1459/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények
következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére
az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított
támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat
visszavonásáról 38716

1460/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38717

1461/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel
nem használt részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról 38720

1462/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám-
és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról 38723

1463/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek
elhelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról 38727

1464/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

Az Ipari Park Tanácsról 38730

1465/2011. (XII. 22.) Korm. 
határozat

A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló
intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról 38731

110/2011. (XII. 22.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar
Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok
és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös
elismerésérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 38732
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II. Törvények

2011. évi CLXXX. törvény
a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról*

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. § e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható

okiratok a következõk:]

„e) a bíróság bûnügyi költségrõl, elõvezetési és kísérési költségrõl, valamint az alapos kifogás esetén a végrehajtót az

állam felé terhelõ befizetési kötelezettségrõl szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak a közjegyzõ által

kiszabott pénzbírságról, az ügyészség által kiszabott rendbírságról, megállapított bûnügyi költségrõl, az ügyészség és

a nyomozó hatóság által megállapított elõvezetési és kísérési költségrõl, valamint a pártfogó felügyelõi szolgálat által

a közvetítõi eljárásban megállapított, az állam által elõlegezett és visszatérítendõ költségrõl szóló értesítése,”

2. § (1) A Vht. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A végrehajtási kérelmet – a 18. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a kellõ példányban,

megfelelõen kitöltött végrehajtható okirat nyomtatványon kell elõterjeszteni.

(2) A bíróság a végrehajtási kérelmet nyomban, de legkésõbb a beérkezését követõ 15 napon belül megvizsgálja

annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye az áttételének vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, illetve

azt – a jogi képviselõvel rendelkezõ fél kivételével – nem kell-e hiánypótlásra visszaadni, és a szükséges intézkedéseket

megteszi. Ha a jogi képviselõvel nem rendelkezõ végrehajtást kérõ a kérelmét nem a nyomtatványon terjesztette elõ,

a nyomtatványt nem a kellõ példányban nyújtotta be, vagy nem megfelelõen töltötte ki, a bíróság a hiányokat saját

hatáskörben, a bírósági iratokban rendelkezésre álló adatok alapján is pótolhatja. A jogi képviselõvel rendelkezõ fél

hiányos kérelmét a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”

(2) A Vht. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bíróság a kérelem beérkezésétõl, hiánypótlás esetén a hiányok pótlásától számított 15 napon belül dönt

a végrehajtási kérelemrõl.”

3. § A Vht. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) Tartásdíj behajtása érdekében a végrehajtási lapot a jövõben lejáró tartásdíjrészletekre nézve is ki lehet

állítani. Ilyenkor csak a végrehajtási eljárás befejezéséig lejárt tartásdíjrészleteknek megfelelõ összeget lehet behajtani

és a végrehajtást kérõnek kifizetni.

(2) Egy összegben elõre vállalt tartásdíj behajtása esetén a végrehajtási lapon – naptári nap szerinti megjelöléssel –

meg kell határozni azt, hogy mely idõszakra történt kötelezettségvállalás alapján fizetendõ tartásdíj végrehajtására

kerül sor.”

4. § (1) A Vht. 31/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a bírósági végrehajtás elrendelésére a közjegyzõ rendelkezik hatáskörrel [16. § a) és i) pont, 23/C. §],

a 11–12/A. §-ban, 18–19/A. §-ban, 31/D. §-ban, 32. §-ban, 35. §-ban, 47/A. §-ban, 49. §-ban, 50. §-ban a (4) bekezdés és

az (5) bekezdés a) és d) pontjának kivételével, 51. §-ban, 56. §-ban, 89. §-ban, 172. §-ban, 179. §-ban, 180. §-ban a (3) és

(4) bekezdés kivételével, 181. §-ban, 185. §-ban, 186. §-ban a (3) bekezdés kivételével, 189. §-ban, 190. §-ban,

200–201/A. §-ban és a 204/B. §-ban a bíróság alatt, a 39. §-ban a végrehajtást elrendelõ bíróság alatt a közjegyzõt is

érteni kell.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Vht. 31/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § a következõ (4a)–(4c) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Az ügyérték a végrehajtandó követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke;

zálogjog érvényesítésére vonatkozó végrehajtási kérelem esetén ehhez a zálogjoggal biztosított követelés – eljárás

megindulásakor fennálló, járulékok nélkül számított – értékét, ha pedig a zálogtárgy értéke ennél kisebb, a zálogtárgy

értékét kell figyelembe venni. Az ügyérték megállapításánál a Pp. 24. §-át megfelelõen alkalmazni kell. A díjat

a végrehajtást kérõ elõlegezi és a végrehajtás elrendelése esetén az adós, minden más esetben a végrehajtást kérõ

viseli; azt végrehajtási költségként kell behajtani. A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjról

külön törvény rendelkezik.

(4a) Ha a végrehajtást kérõ ugyanazon közjegyzõi okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több,

egyetemlegesen kötelezett adóssal [5. § (1) bekezdés] szemben egyidejûleg kéri, csak az egyik adóssal szemben

elõterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a (3) bekezdés szerinti díjat, a további adóssal szemben

elõterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni. A megfizetett összes

díjat az adósokon egyenlõ arányban kell behajtani.

(4b) Ha a végrehajtást kérõ a végrehajtási kérelmét a végrehajtás elrendelése tárgyában hozott határozat

meghozatala elõtt visszavonja, a díj mértéke a (3) bekezdésben meghatározott összeg

a) 10%-a, de legalább 5000 Ft vagy

b) 50%-a, de legalább 5000 Ft, ha a kérelem visszavonására a hiánypótlás vagy a jogutódlás tárgyában hozott

határozat, vagy a hiányoknak a közjegyzõ által a 12. § (2) bekezdése szerinti pótlása után kerül sor.

(4c) Ha a közjegyzõ az ügyet átteszi, a végrehajtást kérõ a végrehajtási díj helyett a közjegyzõnek az ügyben felmerült

készkiadásait köteles megfizetni; ezt a költséget a végrehajtást kérõ viseli.”

5. § A Vht. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A végrehajtást kérõ kérelmére az egyik adóstárssal szemben elrendelt végrehajtás foganatosítására az (1) vagy

(2) bekezdés szerint illetékes végrehajtó részére kell megküldeni az egyetemlegesen felelõs többi adóstárssal

szemben kiállított végrehajtható okiratot is.”

6. § A Vht. a 35. §-t követõen a következõ alcímekkel és 35/A–35/D. §-okkal egészül ki:

„Végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszere
35/A. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó (a 35/A–35/D. § alkalmazásában: végrehajtó) az e törvényben meghatározott

egyes végrehajtói iratok kézbesítése és iratbetekintés biztosítása során a kamarának a végrehajtók, valamint a felek és

az eljárásban részt vevõ egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ, országosan egységes

számítástechnikai rendszere (a továbbiakban: kézbesítési rendszer) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el.

(2) Az e törvényben meghatározott végrehajtási iratok adattartama és egyes eljárási cselekmények megtételének

ténye a kézbesítési rendszerbe kerül bevitelre, illetve rögzítésre. A kézbesítési rendszerben – a felek eljárási jogainak

érvényesülése, azok gyakorlásának egyszerûsítése, gyorsítása érdekében – rögzített adatokat a végrehajtó és a kamara

kezeli.

(3) A kézbesítési rendszer titkosítással biztosítja, hogy az adott ügyben keletkezett és a kézbesítési rendszerben kezelt

adatokat csak az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba való betekintést törvény biztosítja. E törvény

alkalmazásában titkosítás a közölt információ, adat hozzáférhetetlenné tétele azzal, hogy az csak valamely elõre

meghatározott vagy meghatározható mûszaki megoldás alkalmazásával válik elérhetõvé. Az iratbetekintés keretében

megismert iratokról vélelmezni kell, hogy azok adatai megegyeznek a kézbesítési rendszerben kezelt iratok adataival.

(4) A kézbesítési rendszer a felhasználók számára fenntartott mûveletek elvégzését a felhasználók azonosítását

követõen teszi lehetõvé, és naplózza. A kézbesítési rendszerben a beadványok adatainak rögzítését – azonosítását

követõen – a végrehajtó (végrehajtói iroda) alkalmazottja is végezheti.

(5) A kamara 30 napig õrzi a kézbesítési rendszerben rögzített, kézbesítendõ és kézbesített iratokat, 10 évig pedig

a feladás és a kézbesítés igazolásához szükséges elektronikus tértivevényeket, valamint a kézbesítendõ és kézbesített

iratok adatainak leírását, tulajdonságaik rögzítését szolgáló adatokat (metaadatok).

(6) A kézbesítendõ iratokat a kézbesítéstõl, illetve a kézbesítési vélelem beálltától számított 30 nap elteltével törölni

kell. A kézbesítési rendszer útján elõállított elektronikus iratokat archiválni kell, a kamara az archivált elektronikus

iratokat 10 évig megõrzi.
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(7) A kézbesítési rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy

a) a végrehajtó által meghatározott címzettek részére kézbesítendõ elektronikus közokiratot a kézbesítési rendszer

felhasználói felületén keresztül, hivatalos elektronikus aláírással és idõbélyeggel ellátva, meghatározott

formátumban, a meghatározott címzetti kör tagjai részére küldje meg;

b) az a) pont szerinti címzettek által a végrehajtónak kézbesítendõ iratot a kézbesítési rendszer felhasználói felületén

keresztül és minõsített elektronikus aláírással és idõbélyeggel ellátva, meghatározott formátumban, a címzett

végrehajtó részére küldje meg.

(8) A kézbesítési rendszernek alkalmasnak kell lennie a (7) bekezdés szerint kézbesítendõ iratok informatikai

megfelelõségének ellenõrzésére, és annak során a hibák megjelölésével a kijavításra történõ automatizált felszólításra.

35/B. § (1) A kézbesítési rendszer – kivéve az üzemszerû karbantartás idejét – folyamatosan elérhetõ.

(2) A kézbesítési rendszer mûködésében keletkezett üzemzavarról és annak megszûnésérõl a kézbesítési rendszer

a végrehajtókat elektronikus levélben, az üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni kívánó, egyéb felhasználókat

pedig a kamara rendszere igénybevételének megkísérlésekor elektronikus üzenetben értesíti.

(3) A törvény által meghatározott határidõbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló,

a kézbesítési rendszerben felmerült üzemzavar akadályozta a kézbesítési rendszer mûködését.

(4) E törvény alkalmazása során üzemzavarnak kell tekinteni a kézbesítési rendszerben végzett olyan

karbantartásokat, tervezett leállításokat is, amelyek a kézbesítési rendszer szolgáltatásainak igénybevételét

korlátozzák vagy megakadályozzák.

Elektronikus kapcsolattartás a végrehajtás foganatosítása során
35/C. § (1) A végrehajtó a kézbesítési rendszer igénybevételével, elektronikus úton tart kapcsolatot a féllel,

a végrehajtási eljárás egyéb résztvevõjével, más végrehajtóval, a kamarával, bírósággal, megkeresett hatósággal,

személlyel vagy szervezettel (a továbbiakban ezen alcím alatt: fél), ha azt a fél igényli és a kézbesítési rendszer

felhasználási szabályzatát írásban elfogadta, vagy ha azt a fél számára törvény kötelezõvé teszi.

(2) A fél, illetve, aki a végrehajtóval való kapcsolattartásra jogszabály alapján köteles, a kézbesítési rendszer

igénybevételével, elektronikus úton jogosult kapcsolatot tartani a végrehajtóval, a törvényben meghatározott,

elektronikus kapcsolattartásra köteles felhasználó pedig a kézbesítési rendszer igénybevételével, elektronikus úton

tart kapcsolatot a végrehajtóval.

(3) Az elektronikus kapcsolattartás során a feladó felhasználó az iratot a kézbesítési rendszer igénybevételével

kézbesítteti a címzett felhasználónak.

(4) A kézbesítési rendszer felhasználási szabályzata a kamarára, a végrehajtóra, és az elektronikus kapcsolattartásra

köteles felhasználóra külön elfogadás nélkül kötelezõ, egyéb felhasználóra pedig annak kifejezett, írásbeli

elfogadásával válik kötelezõvé.

(5) Nem tartozik e § hatálya alá az elektronikus árverési rendszer, valamint a fizetési meghagyás alapján kiállított

végrehajtható okiratok végrehajtónak történõ megküldésére szolgáló elektronikus rendszer útján történõ

kapcsolattartás.

35/D. § (1) Az elektronikus kapcsolattartás igénylése iránti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és

idõbélyegzõvel ellátott, elektronikus iratba foglalt kérelmet és annak jogszabályban meghatározott mellékleteit

a kézbesítési rendszer felhasználói szabályzatának elfogadása mellett bárki elõterjeszthet a végrehajtónál.

A végrehajtó a kérelem teljesítéseként rögzíti a kézbesítési rendszerben az elektronikus kapcsolattartásra jogosult fél:

a) természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusát és

számát, valamint törvényes képviselõjének nevét, lakóhelyét és személyazonosítás céljából mellékelt okmányának

típusát, számát; szervezet esetében elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását vezetõ hatóság elnevezését,

nyilvántartási számát, valamint a képviselõjének nevét, lakóhelyét és személyazonosítás céljából mellékelt

okmányának típusát, számát;

b) kézbesítési rendszer használatához szükséges felhasználói nevét és jelszavát;

c) kézbesítési rendszer által küldött értesítések fogadására szolgáló elektronikus levelezési címét.

(2) A végrehajtó a kérelem teljesítése elõtt a 47/A. § szerint ellenõrzi a személyazonosság és a lakóhely igazolására

mellékelt okirat érvényességét és adatainak valódiságát. Ha a fél nem szolgáltatja az (1) bekezdésben meghatározott

adatokat és az azok igazolására szolgáló iratokat, vagy a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel,

a végrehajtó a kérelem teljesítését megtagadja.

(3) A kézbesítési rendszer használatához szükséges, hogy a felhasználó rendelkezzen a legalább az elektronikus

aláírásról szóló törvény szerinti fokozott biztonságú aláírás létrehozásra képes aláírást létrehozó eszközzel,

idõbélyegzõvel, továbbá titkosító és hitelesítési tanúsítvánnyal.
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(4) A fél köteles az (1) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni.

(5) A végrehajtó kérelemre rögzíti a kézbesítési rendszerben annak tényét, ha a fél nem kíván a továbbiakban

elektronikus kapcsolattartást igényelni.

(6) Az elektronikus kapcsolattartást igénylõk (1) bekezdésben foglalt adatait az ügyben eljáró végrehajtó ismerheti

meg; az adatok pedig annak a bíróságnak, nemzetbiztonsági szolgálatoknak és büntetõügyben eljáró hatóságnak

továbbíthatók, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy

törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõrzéséhez feljogosította az

adat kezelésére és megjelöli annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok

megismerésére törvény alapján jogosult.

(7) A végrehajtó tájékoztatja a felet az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával az elektronikus kapcsolattartás és az

elektronikus kapcsolattartás igénylése iránti kérelem elõterjesztésének lehetõségérõl.

(8) A végrehajtó a fél kérelmére az elektronikus kapcsolattartási szabályok alkalmazása esetén is engedélyt adhat

a papír alapú írásbeli kapcsolattartásra, ha az iratok kézbesítése – az iratok nagy terjedelme miatt – más módon nem

vagy csak jelentõs költségráfordítással lenne lehetséges.”

7. § Vht. 36. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A végrehajtó a végrehajtható okirat adatai és az adós lakóhelyérõl, tartózkodási helyérõl, székhelyérõl,

telephelyérõl beszerzett adatok alapján, a végrehajtási költség megelõlegezésétõl és az átadáshoz, kézbesítéshez

szükséges adatok beszerzésének idõpontjától számított 15 napon belül intézkedik a végrehajtható okirat átadása

vagy kézbesítése iránt.”

8. § A Vht. „Kézbesítés” alcíme a következõ 37/C. §-sal egészül ki:

„37/C. § (1) A végrehajtó a végrehajtás foganatosítása során keletkezett iratokat – ha a kézbesítési rendszer használata

e törvény szerint kötelezõ – a kézbesítési rendszer igénybevételével elektronikus úton kézbesíti.

(2) A kézbesítési rendszer az irat feladásának tényérõl elektronikus okirati formában

a) a feladó számára a feladást tanúsító elektronikus tértivevényt állít ki a jogszabályban meghatározott tartalommal és

megküldi a feladó elektronikus levélcímére;

b) a címzett számára elektronikus tértivevényt állít ki a jogszabályban meghatározott tartalommal és megküldi

a címzett elektronikus levélcímére.

(3) A kézbesítési rendszer az irat átvételének tényérõl elektronikus okirati formában a feladó számára az átvételt

tanúsító, elektronikus tértivevényt állít ki a jogszabályban meghatározott tartalommal és megküldi a feladó

elektronikus levélcímére.

(4) A kamara a kézbesítési rendszer mûködtetése során

a) a kézbesítési rendszerben kézbesítendõ és kézbesített elektronikus iratoknak,

b) a feladás és a kézbesítés igazolásához, a feladásról szóló értesítéshez szükséges elektronikus tértivevényeknek,

valamint

c) a kézbesítendõ és kézbesített elektronikus iratok metaadatainak

elkülönített elhelyezésére szolgáló tárhely fenntartásával biztosítja a felhasználók számára a kézbesítési rendszerben

rögzített iratok és értesítések megismerésének lehetõségét.

(5) Az irat átvételének napja az a nap, amikor a címzett az iratot tartalmazó dokumentumnak a kézbesítési rendszerbõl

való letöltésének feltételéül szolgáló tértivevényen az átvételt igazoló tértivevényt kitölti és elektronikus aláírásával,

valamit idõbélyegzõvel látja el.

(6) Ha a címzett az iratot a kézbesítési rendszerben részére fenntartott tárhelyen való elhelyezésétõl és az errõl szóló

értesítés elektronikus levélcímére történõ elküldésétõl számított ötödik munkanapon sem veszi át, a következõ

munkanapon az iratot kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). A kézbesítési vélelem beálltáról a kézbesítési

rendszer a címzett és a feladó részére értesítést helyez el a részükre fenntartott tárhelyeken, valamint a címzett részére

a titkosított küldeményt közvetlenül is megküldi.

(7) A címzett a neki szóló iratot a kézbesítési rendszerben az õrzési idõn belül nyithatja meg.

(8) A végrehajtó az elektronikusan kézbesítendõ, de papír alapon rendelkezésre álló iratok másolatát hivatalos

elektronikus irattá alakítja és intézkedik azok a kézbesítési rendszeren keresztül történõ elektronikus kézbesítésérõl;

illetve a papír alapon kézbesítendõ, de elektronikusan rendelkezésre álló iratok másolatát a kézbesítési rendszerbõl

a végrehajtó egyedileg nyomtatja ki és intézkedik azok papír alapú kézbesítésérõl.
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(9) A kézbesítési rendszer üzemeltetési költségei a kamarát terhelik, a felhasználók számára annak használata

ingyenes.”

9. § A Vht. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § (1) A végrehajtó intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén a végrehajtó tájékoztatja az ellenszegülést

megvalósító személyt az ellenszegülés esetén követendõ eljárásról és az ellenszegülés következményeirõl, és

közvetlenül a legközelebbi, általános rendõri feladatokat ellátó helyi rendõri szervhez fordul, amely köteles

a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közremûködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtó

intézkedésének befejezéséig.

(2) Ellenszegülésnek minõsül, ha a jogszerû végrehajtói intézkedéssel érintett személy

a) nem veti alá magát a végrehajtói intézkedésnek és fizikai erõkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni, vagy

b) a végrehajtói intézkedés során a számára jogszerûen adott végrehajtói utasításokat nem hajtja végre, és ezzel

akadályozza a végrehajtói intézkedést.

(3) A végrehajtó a rendõrség közremûködését a következõ adatokkal tünteti fel a végrehajtási cselekményrõl készült

jegyzõkönyvben:

a) intézkedés alá vont személy neve, anyja neve, születési ideje és helye, valamint személyazonosításra alkalmas

okiratának száma vagy arra való utalás, hogy ezen adatok megállapítására irányuló intézkedés milyen okból nem

vezetett eredményre,

b) a rendõri intézkedés megtételének ténye és az alkalmazott kényszerítõ eszköz megnevezése,

c) az ellenszegülés esetén követendõ eljárásról és az ellenszegülés következményeirõl történõ tájékoztatás

megtörténte,

d) egyéb lényeges jognyilatkozatok, körülmények.

(4) A rendõri közremûködés jogszabályban meghatározott költségtérítésének összege végrehajtási költség; azt

elõlegezni nem kell. A végrehajtó a közremûködõ rendõri szerv igazolása és a végrehajtási cselekményrõl készült

jegyzõkönyv alapján megállapítja a költségtérítés összegét, és az errõl szóló jegyzõkönyvet kézbesíti a feleknek.

(5) A rendõri szerv az intézkedéstõl számított 8 napon belül megküldi a költségtérítés megállapításához szükséges

igazolást a végrehajtó részére.

(6) A költségtérítés behajtott összegét a végrehajtó a közremûködõ rendõri szerv székhelye szerinti megyei (fõvárosi)

rendõr-fõkapitányság részére fizeti meg.”

10. § A Vht. 47. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A végrehajtás foganatosításához szükséges, e §-ban meghatározott adatok beszerzése iránt a végrehajtó már

a végrehajtható okirat kézbesítése elõtt intézkedhet.”

11. § A Vht. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság a végrehajtást valamennyi vagy azon végrehajtási cselekményre kiterjedõ hatállyal függeszti fel, amely

a felfüggesztés okára és céljára figyelemmel feltétlenül szükséges; a felfüggesztés nem terjed ki a végrehajtás

foganatosítása során szükséges bírósági döntések meghozatalára és a felfüggesztést megelõzõen elõterjesztett

végrehajtási jogorvoslati kérelmek elbírálására. A végrehajtás felfüggesztésének hatálya a felfüggesztést elrendelõ

határozat meghozatalának idõpontjában áll be.”

12. § (1) A Vht. 74. §-át megelõzõ „Mentes juttatások” alcíme helyébe a „Letiltás alól mentes juttatások” alcím lép.

(2) A Vht. 74. § c) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Mentes a végrehajtás alól)

„c) anyasági támogatás,”

„g) a nevelõszülõ részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett

gyermek, utógondozói ellátásban lévõ fiatal felnõtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,”

13. § A Vht. 76. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A munkáltató jogosult a letiltott összeg kifizetését felfüggeszteni addig, amíg annak összege – az idõszakonként

esedékessé váló összegek összeadódásával – a négyszáz forintot el nem éri, de legfeljebb hat hónapig. A munkáltató

a fizetés felfüggesztésérõl a végrehajtót a letiltás kézbesítését követõ 8 napon belül, a más kifizetésre jogosultat

legkésõbb a fizetéssel egyidejûleg tájékoztatja.”
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14. § A Vht. 79/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„79/D. § (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megilletõ, de szabad rendelkezése alól kikerült – ügyleti

biztosíték céljára elkülönítve kezelt – pénzösszeg csak e meghatározott céllal összefüggõ, illetve e meghatározott

ügyletbõl eredõ követelések fejében vonható végrehajtás alá.

(2) A társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ foglalkoztatók által jogszabály alapján nyitott külön számlán

elhelyezett, a foglalkoztatottak egészségbiztosítási ellátása céljára elkülönítve kezelt pénzösszeg a foglalkoztatót

terhelõ, harmadik személyekkel szemben fennálló tartozás fejében nem vonható végrehajtás alá.

(3) Az egészségügyi szolgáltatót megilletõ, az Egészségbiztosítási Alapból az egészségügyi szolgáltatás

finanszírozására folyósított, és e célra a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény alapján elkülönítetten

kezelt pénzösszeg csak a finanszírozási szerzõdésben foglalt feladatok ellátásából eredõ követelések fejében vonható

végrehajtás alá.”

15. § A Vht. a következõ 79/F. §-sal egészül ki:

„79/F. § (1) Ha a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg az adós szabad rendelkezése alól átutalási végzés alapján

történõ visszatartás alapján került ki, ez az összeg átutalási végzés alapján átutalható vagy kiutalható, és hatósági

átutalási megbízás alapján is átutalható.

(2) Az adós szabad rendelkezése alól zárolás iránti végrehajtói felhívás alapján kikerült összeg a zárolással biztosított

követelés behajtása érdekében kiadott átutalási végzés vagy hatósági átutalási megbízás alapján utalható át vagy

utalható ki.”

16. § A Vht. a következõ 79/G. §-sal egészül ki:

„79/G. § (1) A bank és a takarékszövetkezet az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegeinek a felkutatása iránti

végrehajtói intézkedések fogadása és a végrehajtói megkeresések megválaszolása érdekében e törvény szerinti

elektronikus kapcsolattartásra köteles.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtói intézkedést tartalmazó, több címzett megjelölésével feladásra kerülõ irat,

valamint a megkeresésre adott válaszokat tartalmazó iratok tekintetében a kézbesítési rendszer a 35/A. §

(7) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújtja.”

17. § A Vht. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A bíróság az átutalási végzésben felhívja az adóst megilletõ összeget kezelõ pénzforgalmi szolgáltatót, hogy

a fizetési számla mentesnek minõsülõ összeget meghaladó egyenlegébõl a követelés összegét – a felhívásnak

megfelelõen – utalja ki a végrehajtást kérõnek, illetõleg utalja át a végrehajtást kérõ által megjelölt fizetési számlára.

(3) A bíróság az átutalási végzést a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett, a végrehajtási kérelemben megjelölt fizetési

számlára hozza meg, és a végzést a pénzforgalmi szolgáltatónak, valamint a feleknek kézbesítteti. Ha a végrehajtási

kérelemben az adós több pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlát jelöl meg, a bíróság az elsõként

feltüntetett fizetési számlára hozza meg az átutalási végzést; másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett további

számlára a 81. § (5) bekezdése szerint van helye a végzés meghozatalának.”

18. § A Vht. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„81. § (1) A végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság az átutalási végzést a pénzforgalmi szolgáltatónak azzal

a rendelkezéssel küldi meg, hogy a végzésben feltüntetett követelés összegét a végzés jogerõre emelkedésének

bevárása nélkül utalja ki, vagy utalja át a végrehajtást kérõnek; a végzés elleni fellebbezésnek a végzés végrehajtására

nincs halasztó hatálya.

(2) Az okirat végrehajtási záradékolására jogosult bíróság az átutalási végzést a pénzforgalmi szolgáltatónak azzal

a rendelkezéssel küldi meg, hogy a végzésben feltüntetett követelés összegét tartsa vissza, és – ha a végzés

kézbesítésétõl számított 45 napon belül a bíróságtól nem kap más értesítést – azt a végrehajtást kérõnek utalja ki, vagy

utalja át. A végzés elleni fellebbezésrõl a bíróság a pénzforgalmi szolgáltatót haladéktalanul értesíti, és felhívja arra,

hogy az összeg visszatartását folytassa, de kiutalást, átutalást újabb értesítésig ne teljesítsen. A bíróság az átutalási

végzés jogerõre emelkedésérõl a pénzforgalmi szolgáltatót ugyancsak haladéktalanul és azzal a rendelkezéssel

értesíti, hogy a visszatartott összeget – az átutalási végzésben foglalt felhívásnak megfelelõen – utalja ki, vagy utalja át

a végrehajtást kérõnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazásával kell értesíteni a pénzforgalmi szolgáltatót az átutalási

végzés megváltoztatásáról és hatályon kívül helyezésérõl is.
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(4) Ha az átutalási végzés kibocsátása fedezet hiánya miatt nem vagy csak részben vezetett eredményre, egyéb

végrehajtható okirat kiállításának akkor van helye, ha a végrehajtást kérõ igazolja, hogy az adós pénzforgalmi

szolgáltatója az átutalási végzést milyen összegben teljesítette. Ha a kérelmet a függõben tartási határidõ lejárta elõtt

terjesztik elõ, a bíróság a végrehajtható okirat kiállításával egyidejûleg értesíti az adós pénzforgalmi szolgáltatóját

arról, hogy nem kéri az átutalási végzés további függõben tartását.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla megjelölése esetén

újabb átutalási végzés meghozatalának van helye a végrehajtást kérõ kérelmére.”

19. § A Vht. 82/A. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az adós pénzforgalmi szolgáltatója (e §-ban a továbbiakban: pénzforgalmi szolgáltató) a végrehajtó intézkedésének

megfelelõen köteles a fizetési számla mentesnek minõsülõ összeget meghaladó egyenlegébõl a megbízásban

megjelölt követelés összegét a végrehajtói letéti számlára átutalni.”

20. § Vht. 120. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tûzi ki, és ebben feltünteti:)

„c) az árverésre kerülõ ingóságokat és becsértéküket, valamint a becsérték 2%-ának megfelelõ, ötszázezer Ft-ot meg

nem haladó becsérték esetén száz forintra, egymillió Ft-ot meghaladó becsérték felett pedig ezer forintra kerekített

licitküszöböt,”

21. § (1) A Vht. 122. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A végrehajtó az árverési hirdetményt – legalább a (2) bekezdésben foglalt idõtartamban – közzéteszi az

elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is; az elektronikus árverési rendszer az árverést követõ napon

automatikusan törli a hirdetményt az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából.”

(2) A Vht. 122. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az árverés közhírré tételéhez fûzõdõ jogkövetkezmény az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában

történõ közzétételhez kapcsolódik.”

22. § A Vht. 123. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az árverésen sem személyesen, sem megbízottja vagy képviselõje útján nem árverezhet, az árverezõ

képviseletében sem járhat el, és az ingóságot árvereztetéssel közvetve sem szerezheti meg – a (3) bekezdésben foglalt

kivételekkel –

a) végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt, végrehajtó egyéb alkalmazottja, végrehajtói iroda, végrehajtói

iroda tagja és alkalmazottja,

b) az a jogi személy, gazdasági társaság, amelyben az a) pont szerinti személy vagy szervezet többségi befolyással

rendelkezik,

c) az ügyben eljáró végrehajtónak, végrehajtó-helyettesnek és a végrehajtói iroda tagjának közeli hozzátartozója

[Ptk. 685. § b) pont] és élettársa,

d) az ügyben eljáró végrehajtást foganatosító bíróság állományába tartozó személy és

e) az adós.

(3) Nem minõsül kizártnak az árverezésbõl a (2) bekezdés szerinti személy vagy szervezet, ha az ingóság

megszerzésére végrehajtást kérõi vagy tulajdonostársi jogállása miatt van jogosultsága, vagy ha külön törvény biztosít

számára az ingóság eladása esetére elõvásárlási jogot.

(4) Az árverezõ a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.”

23. § A Vht. a 123. §-t követõen a következõ 123/A. §-sal egészül ki:

„123/A. § (1) Ha törvény az ingóságra nézve elõvásárlási jogot enged annak kényszerértékesítésére, azt e törvény

alkalmazásában elõárverezési jognak kell tekinteni (a továbbiakban: elõárverezési jog); elõárverezési jog szerzõdéssel

nem alapítható. Az elõárverezési jog bírósági végrehajtás során történõ gyakorlásának feltételeit e törvény határozza

meg.

(2) Az elõárverezésre jogosult az árverésrõl az árverési hirdetmény közzétételével, ha pedig részére e törvény

a hirdetmény kézbesítését írja elõ, annak kézbesítésével szerezhet tudomást.

(3) Az elõárverezésre jogosultat az árverésen az árverezõ jogállása illeti meg, ha igazolja az (1) bekezdés szerinti jog

fennállását és teljesíti e törvénynek az árverezõre vonatkozó feltételeit. Az elõárverezésre jogosult ebben az esetben
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– amellett, hogy az árverésen árverezõként is részt vehet – valamennyi vételi ajánlat vonatkozásában az árverés

(és annak esetleges meghosszabbítását követõ) befejezéséig a legmagasabb összegû, érvényes vételi ajánlattal

megegyezõ összegû vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elõárverezési jogát.

(4) Ha az elõárverezésre jogosult a végrehajtóhoz intézett nyilatkozatában a vételi ajánlat tartalmát magáévá teszi és

az árverés befejezéséig nem érkezik magasabb, érvényes vételi ajánlat, az elõárverezésre jogosultat a legtöbbet

felajánló árverezõ jogállása illeti meg.

(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az elõárverezési jog a jogutódra átszáll, az elõárverezési jog átruházása

semmis.

(6) Az elõvásárlási jog bírósági végrehajtás során az elõárverezési jog alkalmazási körén kívül nem gyakorolható.”

24. § A Vht. 124. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az elõzõleg tett vételi ajánlatot.”

25. § A Vht. 125. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha a fizetést elmulasztó árverezõ nem térítette meg a különbözetet, a végrehajtó az errõl szóló iratokat 15 napon

belül a végrehajtást foganatosító bíróságnak beterjeszti, amely a fizetést elmulasztó árverezõt végzéssel kötelezi

a különbözet megtérítésére.”

26. § A Vht. 128. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az árverésrõl a végrehajtó árverési jegyzõkönyvet készít, és ebben – a 35. §-ban említetteken kívül – feltünteti:

a) az elárverezett ingóságot, becsértékét és árverési vételárat,

b) az árverési vevõ nevét és a személyazonosításra szolgáló okmányának számát, jogi személy vagy jogi személyiség

nélküli szervezet esetén a nevét és székhelyét;

az árverési jegyzõkönyvet az árverési vevõ is aláírásával látja el.”

27. § A Vht. 132/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A végrehajtó elektronikus árverés útján értékesíti

a) a végrehajtást kérõ kérelmére a 100 ezer Ft-ot elérõ becsértékû ingóságot, ha a szállítási és tárolási költségeket

a végrehajtást kérõ megelõlegezte,

b) az ingóságot, ha annak õrzése vagy tárolása egyébként biztosított,

c) az üzletrészt és

d) az értékpapírt, ha e törvény az értékpapír értékesítésére árverés tartását írja elõ.”

28. § A Vht. 132/D. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában a hirdetmény mellett közzé kell tenni az ingóságnak

a rendelkezésre álló adatok szerinti leírását és a 132/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ingóságról készült

képfelvételt.”

29. § A Vht. 132/E. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Az árverezõk elektronikus nyilvántartása az árverezõ következõ adatait tartalmazza:)

„g) annak ténye, hogy az árverezõ a 123. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti személy vagy szervezet.”

30. § (1) A Vht. 132/F. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az árverést lefolytató végrehajtó kérelemre aktiválja az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ használatához

szükséges felhasználói nevet és jelszót, ha az árverezõk nyilvántartásában szereplõ személy vagy szervezet)

„c) – elõárverezési jog gyakorlására is lehetõséget adó felhasználói jogosultság igénylése esetén – igazolta azt,

hogy az árverésen e törvény szerint elõárverezésre jogosult.”

(2) A Vht. 132/F. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer automatikusan rögzíti, és egyidejûleg közzéteszi az árveréshez

tartozó licitnaplóban. Nem teszi közzé a vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer, ha az nem haladja meg

legalább a licitküszöb összegével az elõzõleg közzétett vételi ajánlatot, és akkor sem, ha nem éri el a becsérték 35%-át

vagy a 124. § (5) bekezdésében meghatározott összeget.
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(4) Ha az árverezõ vételi ajánlatának közzétételét követõen az elektronikus árverési rendszer újabb vételi ajánlatot

tesz közzé a licitnaplóban, az árverezõ kérelmére a végrehajtó 3 munkanapon belül intézkedik az árverési elõleg

átutalási költséggel csökkentett részének visszautalásáról; kérelem hiányában az árverési vevõn kívüli többi

árverezõnek az elõleget az árverés befejezése után kell visszautalni.”

(3) A Vht. 132/F. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az árverés az árverési hirdetmény közzétételét követõ 30. napnak a végrehajtó által meghatározott, 8 és 20 óra

közé esõ órájáig tart, azzal, hogy ha az árverés befejezését megelõzõ öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik,

az árverés idõtartama ezen vételi ajánlattételtõl számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi

ajánlat megtételét követõ ötödik perc végéig. Az árverés befejezésének idõpontjában az elektronikus árverési

rendszer a licitnaplót automatikusan lezárja és közzéteszi abban a lezárás idõpontját, azt, hogy az árverési hirdetmény

a közzétételi idõtartam hány százalékában volt elérhetõ a felhasználók számára, és azt a kezdõ és befejezõ idõpontot,

melyek között a hirdetmény nem volt elérhetõ a felhasználók számára.”

31. § (1) A Vht. 132/G. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elõárverezési jog jogosultja – a 132/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti aktiválást követõen – az aktivált

felhasználói nevének és jelszavának megadásával gyakorolhatja elõárverezési jogát. Az elõárverezési jogot gyakorló

nyilatkozatot az elektronikus árverési rendszer az elõzõleg közzétett, legmagasabb összegû, érvényes vételi ajánlattal

megegyezõ összegû vételi ajánlatként teszi közzé automatikusan a licitnaplóban.”

(2) A Vht. 132/G. § (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az árverési vevõ letétbe helyezett elõlegét be kell számítani a vételárba.”

(3) A Vht. 132/G. § (6) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az árverés sikertelensége esetén a második árverést az elsõ árverésre vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával

kell megtartani azzal, hogy a második árverésen az elsõ árverésen legmagasabb ajánlatot tett, de a vételár fizetését

elmulasztó árverezõ nem árverezhet.”

(4) A Vht. 132/G. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a második árverésen az ingóságot alacsonyabb áron adták el, mint amelyet az elsõ árverésen a legmagasabb

ajánlatot tett árverezõ felajánlott, a különbözetet a korábbi legmagasabb ajánlatot tevõ és a vételár fizetését

elmulasztó árverezõ a végrehajtó felszólítására 15 napon belül köteles megtéríteni. Ha ezt elmulasztja, a végrehajtó az

errõl szóló iratokat beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amely végzéssel kötelezi a fizetést elmulasztó

árverezõt a különbözet megtérítésére; a megtérítendõ összegbe az elvesztett elõleget be kell számítani. Az elvesztett

elõleg és a fizetést elmulasztott árverezõ által megtérített különbözet a végrehajtás során befolyt összeget növeli.”

32. § A Vht. 134. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a második árverés az árverési vételár megfizetésének elmulasztása [132/G. § (5) bekezdés] miatt volt sikertelen

és az ingóságot alacsonyabb átvételi áron vették át, mint amelyet az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevõ

és a vételár fizetését elmulasztó árverezõ felajánlott, a 132/G. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a fizetést elmulasztó árverezõ által megtérítendõ különbözet az általa felajánlott vételár és az átvételi ár

különbségének – az elvesztett elõleggel csökkentett – összege.”

33. § A Vht. 135. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az ingóságot nem sikerült elektronikus árverésen értékesíteni, és azt a végrehajtást kérõ nem vette át,

a végrehajtó olyan ingóság esetében, amelynek õrzése vagy tárolása biztosított – immár a kikiáltási ár korlátlan

leszállítása mellett – újabb elektronikus árverést tarthat. Egyéb ingóságok esetében, vagy ha az utóbb kitûzött

elektronikus árverés is sikertelen maradt, a végrehajtó felhívja az adóst, hogy az ingóságot 30 napon belül vigye el.”

34. § A Vht. 138. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási jogot

jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba, egyúttal felhívja az ingatlanügyi hatóságot, hogy a végrehajtási jog

bejegyzésével kapcsolatos határozatának megküldésével együtt tájékoztassa a végrehajtót azoknak a nevérõl

és lakóhelyérõl (székhelyérõl), akiknek az ingatlanra vonatkozólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van,

valamint a lefoglalt ingatlant érintõen a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcímérõl és

idõtartamáról. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg.”
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35. § (1) A Vht. 139. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt a végrehajtást kérõ kérelmére akkor intézkedhet, ha

a 7. § (2) bekezdése szerint a követelés viszonylag rövidebb idõn belüli behajtása másképpen nem lehetséges, és

a végrehajtási jog bejegyzésérõl szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétõl számított 45 nap

eltelt.”

(2) A Vht. 139. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A végrehajtó az ingatlan árverésérõl szóló hirdetményt a becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás

elõterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerõs bírósági határozat kézhezvételétõl számított 30 napon

belül köteles közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.”

36. § A Vht. 140. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a közléstõl számított 15 napon belül végrehajtási kifogást terjesztettek elõ, a becsértéket a bíróság – szükség

esetén szakértõ közremûködésével – állapítja meg. A becsérték megállapításával szemben elõterjesztett, a becsérték

bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás elõterjesztésével együtt letétbe kell helyezni az

igazságügyi szakértõ díjának fedezésére szolgáló, az igazságügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott

összeget.

(8) Ha a becsérték megállapítása (kifogás esetén bíróság általi jogerõs megállapítása) óta három év eltelt, és az

ingatlan még nem került értékesítésre, a végrehajtó bármelyik fél kérelmére az árverés kitûzése elõtt a becsértéket

az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával ismételten megállapítja.”

37. § A Vht. 141. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben is beköltözhetõen kell értékesíteni az adós tulajdoni hányadát,

ha a tulajdonostársak ingatlan használatára vonatkozó megállapodása vagy bíróság határozata alapján az adós a nem

adós tulajdonostárs által használt ingatlan- vagy épületrésztõl elkülönülten használható ingatlan- vagy épületrész

használatára jogosult.”

38. § A Vht. 142. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„142. § Az ingatlan árverése során az elektronikus ingóárverés szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.”

39. § A Vht. 143. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„143. § (1) Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tûzi ki, és ebben feltünteti:

a) nevét, hivatali helyiségének címét, telefonszámát, letéti számlájának számát,

b) a felek nevét, a fõkövetelések jogcímét és összegét,

c) az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait [helyrajzi szám, mûvelési ág, a fekvés helye, tulajdonos, a 137. §

(1) bekezdése szerinti terhek] és a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcímét és idõtartamát,

d) az ingatlan tartozékait, jellemzõ sajátosságait,

e) az ingatlan lakott vagy beköltözhetõ állapotban történõ értékesítését,

f) az ingatlan kikiáltási árát,

g) az árverési elõleg (a továbbiakban: elõleg) összegét,

h) az árverésen a 147. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján tehetõ legalacsonyabb vételi ajánlat összegét, és azt,

hogy a lakóingatlanra van-e a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatnak elõárverezési joga,

i) az árverés kezdõ és befejezõ idõpontját, az ingatlan megtekintésének idõpontját,

j) 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-ának megfelelõ, de legalább 1000 Ft összegû,

10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-ának megfelelõ összegû, ezer forintra kerekített

licitküszöböt,

k) tájékoztatást arról, hogy az árverezõkre vonatkozó törvényi rendelkezésekrõl, az elektronikus ajánlattétel

feltételeirõl és határidejének lejártáról, a vételár megfizetésérõl, második árverés tartásáról szóló tájékoztatás

az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában érhetõ el.

(2) A kamara az (1) bekezdés k) pontjában foglaltakról szóló általános tájékoztatást folyamatosan közzéteszi az

elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.”
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40. § A Vht. 145. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az árverési hirdetményt az árverésnek a hirdetményben feltüntetett idõtartamára kell a hirdetõtáblán

kifüggesztve tartani.”

41. § A Vht. 145/A. §-a és 145/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„145/A. § Az árverési hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történõ közzétételére

a 132/D. §-t azzal kell alkalmazni, hogy a hirdetmény mellett az ingatlanról készült képfelvételt is közzé kell tenni az

elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.

145/B. § A 132/F. § (6) bekezdésének az árverés idõtartamára vonatkozó rendelkezését az ingatlanárverés során azzal

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az árverés az árverési hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények

nyilvántartásában történõ közzétételét követõ 60. napnak a végrehajtó által meghatározott, 8 és 20 óra közé esõ

órájáig tart; ha az árverés befejezését megelõzõ öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik, az árverés idõtartama ezen

vételi ajánlattételtõl számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követõ

ötödik perc végéig.”

42. § A Vht. 147. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege.

(2) Az ingatlanra – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább a kikiáltási ár felének megfelelõ összeggel tehetõ

érvényes vételi ajánlat.

(3) Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelõ összeggel tehetõ érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak

ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelõzõ 6 hónapban is

ebben volt.”

43. § A Vht. 149. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat az árverési jegyzõkönyv aláírásának napjától – ha pedig az árverést

jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése szerint annak jogerõre emelkedésétõl –

számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti.”

44. § (1) A Vht. 152. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az árverésrõl a végrehajtó árverési jegyzõkönyvet készít, és ebben – a 35. §-ban említetteken kívül – feltünteti:)

„a) az elárverezett ingatlannak az ingatlan-nyilvántartási adatait, lakott vagy beköltözhetõ állapotban történt

értékesítését, a kikiáltási árat, azt, hogy a legalacsonyabb érvényes vételi ajánlat összegére mely szabályok

vonatkoztak (147. §), és az árverési vételárat,”

(2) A Vht. 152. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó felhívja az árverési vevõt, hogy az árverési jegyzõkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában

a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül jelenjen meg; ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti.

(3) A végrehajtó az árverési jegyzõkönyv aláírásával egyidejûleg adhat az árverési vevõ részére halasztást – a 149. §

(2) bekezdése szerinti feltételekkel – a vételár megfizetésére.”

45. § A Vht. a 154/A. §-t követõen a következõ 154/B. §-sal egészül ki:

„154/B. § (1) Ha az adós a kiköltözési kötelezettségének a 154/A. § (1) és (5) bekezdésben foglalt határidõben eleget

tett, és az ingatlant kiürített állapotban, az árverési hirdetményben feltüntetett tartozékokkal együtt átadja az árverési

vevõnek, az ingatlan kiürítését, de legkésõbb a kiköltözési határidõ lejártát követõ 8 napon belül elõterjesztett

kérelmére megilleti

a) az 5 millió forint alatti árverési vételár esetén annak 1%-ának,

b) 5 millió forint és azt meghaladó összegû árverési vételár esetén 50 000 forint és az 5 millió forint feletti rész

0,5%-ának,

c) 10 millió Ft és azt meghaladó összegû árverési vételár esetén 75 000 forint és az a 10 millió forint feletti rész

0,25%-ának

megfelelõ összeg.

(2) A végrehajtó a kifizetés feltételeinek fennállását jegyzõkönyvben rögzíti, melyet a feleknek kézbesít; az összeg

kifizetése iránt a jegyzõkönyv kézbesítését követõ 15. nap elteltével, kifogás esetén a jogerõs elbírálásáról szóló végzés
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alapján, annak kézhezvételét követõ 15 napon belül intézkedik. A kifizetés után fennmaradó összeg minõsül

végrehajtás során befolyt összegnek, ez használható fel a végrehajtási költségek és a követelés kielégítésére.”

46. § A Vht. 155. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„155. § (1) Az árverés sikertelen, ha

a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy a felajánlott vételár nem érte el az ingatlan becsértékének felét vagy lakóingatlan

esetében a 147. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a 70%-át;

b) az árverési vevõ az árverési jegyzõkönyvet nem írta alá; vagy

c) az árverési vevõ nem fizette be vagy nem utalta át a teljes vételárat az árveréstõl számított 15 napon belül, illetõleg

a végrehajtó által a vételár megfizetésére adott határidõn belül.

(2) Az árverés sikertelenségének megállapításával egyidejûleg a végrehajtó az ingatlannak a 143. § (1) bekezdés c)–h)

és j) pontban foglalt adatait és az ingatlanról készült képfelvételt – az árverés késõbbi kitûzésérõl szóló tájékoztatással

együtt – közzéteszi az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.”

47. § (1) A Vht. 156. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az elektronikus árverési rendszer a második árverés kitûzésével egyidejûleg automatikusan törli az ingatlan 155. §

(2) bekezdése szerint közzétett adatait az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából.”

(2) A Vht. 156. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vételi ajánlatok összegére, a kikiáltási árra és annak leszállítására – a 140. § (8) bekezdésének

figyelembevételével – az elsõ árverésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

48. § A Vht. 158. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„158. § (1) Ha a 156. § alapján megtartott második árverés is sikertelen volt, úgy a végrehajtást kérõ veheti át az

ingatlant a becsérték felének, a 147. § (3) bekezdése szerinti ingatlan esetében pedig 70%-ának megfelelõ átvételi

összegben. Ha több végrehajtást kérõ van, az ingatlant az veheti át, aki a becsérték felét vagy 70%-át meghaladó

legmagasabb összegû árajánlatot tette.

(2) Az árverés sikertelenségének tényérõl a végrehajtó 15 napon belül értesíti a végrehajtást kérõt és

a) 15 napos határidõt biztosít részére az átvételre vonatkozó nyilatkozat megtételére,

b) több végrehajtást kérõ esetében tájékoztatást ad arról, hogy elektronikus átvételi eljárás tartására kerül sor.

(3) Több végrehajtást kérõ esetén a végrehajtó elektronikus átvételi eljárást tart, amelyre az ingatlanárverés szabályait

kell alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel Az elektronikus átvételi eljárást a végrehajtó hirdetménnyel tûzi ki;

a hirdetményt csak az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában kell közzétenni és a feleknek kell

kézbesíteni. A hirdetmény a következõ adatokat tartalmazza:

a) a 143. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglalt adatok,

b) a minimális átvételi ár és az ahhoz tartozó licitküszöb,

c) az átvételi eljárás kezdõ és befejezõ idõpontja és

d) az átvételi ajánlattétel feltételei és módja.

(4) Az ingatlanra a végrehajtást kérõk a vételi ajánlatok megtételére vonatkozó szabályok szerint tehetnek átvételi

ajánlatot. Az átvételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer az átvételi ajánlat összegével, a közzététel idõpontjával

és az átvételi ajánlatot tevõ végrehajtást kérõ nevének (elnevezésének) feltüntetésével teszi közzé a licitnaplóban.

(5) Az elektronikus átvételi eljárás az átvételi hirdetmény közzétételétõl számított 15. napnak a végrehajtó által

meghatározott 8 és 20 óra közé esõ órájáig tart azzal, hogy ha az átvételi eljárás befejezését megelõzõ öt percen belül

újabb átvételi ajánlat érkezik, az átvételi eljárás idõtartama ezen ajánlattételtõl számított öt perccel automatikusan

meghosszabbodik az utolsó átvételi ajánlat megtételét követõ ötödik perc végéig.

(6) Az ingatlan átvevõje az automatikusan lezárt licitnaplóban utolsóként közzétett átvételi ajánlatot tevõ

végrehajtást kérõ. Az átvétel jogkövetkezménye azonos az árverési vétel jogkövetkezményével.

(7) Az átvételi ár 50%-ának megfelelõ összeget be kell számítani a végrehajtást kérõ követelésébe. A végrehajtást kérõ

az átvételi ár fennmaradó 50%-át, továbbá ha a követelésének összege nem éri el az átvételi ár 50%-át sem, úgy az

50%-áig terjedõ különbözetet is köteles az árverési vevõre nézve irányadó szabályok szerint befizetni, melybõl

a végrehajtási költségek és több végrehajtást kérõ esetén a többi végrehajtást kérõ követelésének kielégítését

követõen részesülhet. A 171. § (2) bekezdését az átvételi ár felosztása során is alkalmazni kell.

(8) Ha a második árverés a 155. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt okból volt sikertelen és az ingatlant

alacsonyabb átvételi áron vették át, mint amelyet az árverésen a korábbi árverési vevõ felajánlott, a 132/G. §

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



(7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a korábbi árverési vevõ által megtérítendõ különbözet

a felajánlott vételár és az átvételi ár különbségének – az elvesztett elõleggel csökkentett – összege.”

49. § A Vht. 159. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„159. § (1) Ha a végrehajtást kérõ nem vette át az ingatlant, a végrehajtó az átvételi ajánlatok megtételére nyitva álló

határidõ eredménytelen elteltétõl számított 15 napon belül közzéteszi az ingatlan folyamatos árverezése iránti

hirdetményt, valamint az ingatlanról készült képfelvételt az árverési hirdetmények elektronikus nyilvántartásában.

A hirdetmény a 143. § (1) bekezdés a)–h) és j) pontjában foglalt adatokat tartalmazza.

(2) Az ingatlan folyamatos árverezése iránti hirdetménynek az árverési hirdetmények elektronikus nyilvántartásában

történõ közzétételétõl az árverés mindaddig szünetel, amíg az ingatlanra vételi ajánlatot tenni kívánó árverezõ nem

kéri felhasználói nevének és jelszavának aktiválását, vagy a végrehajtást kérõ a hirdetmény közzétételétõl számított

3 hónap elteltével újabb árverés kitûzését nem kérte.

(3) Az ingatlanra az árverési vételi ajánlatra vonatkozó szabályok szerint tehetõ vételi ajánlat.

(4) A vételi ajánlat közzétételével az elektronikus árverési rendszerben automatikusan közzétételre kerül az újabb

árverés árverési hirdetménye, valamint a hozzátartozó licitnaplóban a vételi ajánlat, a végrehajtó pedig az általános

szabályok szerint intézkedik az újabb árverés közhírré tételével kapcsolatos egyéb intézkedések megtétele iránt.

Az árverés befejezõ idõpontja – a 145/B. §-ban foglaltak figyelembe vételével, valamint azzal, hogy az árverés ebben

az esetben 30 napig tart – automatikusan kerül meghatározásra azzal, hogy ha a közzétételt követõ 30. nap nem

munkanapra esik, akkor a következõ munkanap meghatározott óráját kell befejezõ idõpontként meghatározni.

(5) Ha az újabb árverés kitûzését a végrehajtást kérõ kérte, a végrehajtó az általános szabályok szerint intézkedik

az árverés közhírré tétele és lefolytatása iránt.

(6) Az újabb árverésre a második árverés szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

(7) A becsérték ismételt megállapítása iránti kérelem beérkezését követõ munkanapon a végrehajtó törli az ingatlan

folyamatos árverezése iránti hirdetményét az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából, a becsérték

ismételt megállapításától – végrehajtási kifogás elõterjesztése esetén pedig a becsérték tárgyában hozott jogerõs

bírósági határozat kézhezvételétõl – számított 30 napon belül pedig közzéteszi az ismételten megállapított becsérték

alapján elkészített, folyamatos árverezés iránti új hirdetményt. Ha a kérelem beérkezésének idõpontjában az árverési

hirdetmény már közzétételre került, a végrehajtó az árverés befejezését követõen sikertelen árverés esetén intézkedik

a becsértéknek a 140. § (8) bekezdése szerinti ismételt megállapítása iránt.”

50. § A Vht. 160. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„160. § (1) Ha az újabb árverés is sikertelen volt, a 159. § szerint kell eljárni.

(2) Az (1) bekezdésben említett árverést követõen tartott újabb árverésekre is a második árverés szabályait kell

megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a kikiáltási árat lakóingatlan esetén is a becsérték feléig lehet leszállítani.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján tartott utolsó eredménytelen árverést követõen 5 év eltelt és nincs folyamatban újabb

kitûzött árverés, vagy egyébként a végrehajtás érdemi befejezésére került sor, végrehajtó intézkedik az ingatlan

folyamatos árverezése iránti hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából történõ törlése

iránt.”

51. § (1) A Vht. 162. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A végrehajtást elrendelõ bíróság állapítja meg)

„a) az ingatlan becsértékét, és azt a 140. § megfelelõ alkalmazásával az elsõ árverési hirdetmény elektronikus árverési

hirdetmények nyilvántartásában történõ közzétételéig bármelyik tulajdonostárs kérelmére módosíthatja,”

(2) A Vht. 162. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elsõ árverési hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történõ közzétételét követõen

a végrehajtó a 140. § szerint módosítja az ingatlan becsértékét bármelyik tulajdonostárs kérelmére.”

52. § A Vht. 165. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„165. § (1) Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kielégítési

sorrend – a követelések jogcímét alapul véve – a következõ:

a) gyermektartásdíj,

b) jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,

c) munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá esõ járandóság (65. és 66. §),
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d) a büntetõ- és a büntetésvégrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított,

az állam javára fizetendõ összeg, a vagyonelkobzásból eredõ követelés (a polgári jogi igény kivételével),

e) adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,

f) egyéb követelés,

g) a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

(2) Egy összegben elõre vállalt tartásdíj behajtása esetén a tartásdíjnak a felosztási terv elkészítéséig tartó idõszakra

esõ, idõarányosan kiszámított hányada elégítendõ ki az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint, a tartásdíj ezt

meghaladó része az egyéb követelések között elégíthetõ ki.”

53. § A Vht. 170. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„170. § (1) Ha az ingatlan, továbbá a vízi, illetõleg a légi jármû értékesítésébõl befolyt összegbõl jelzálogjoggal

biztosított követelést is ki kell elégíteni, az ilyen követelést – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 165. § (1) bekezdés

d)–g) pontjában meghatározott követeléseket megelõzõen kell kielégíteni.

(2) Jelzálogjoggal biztosított több követelés esetén e követeléseket a bejegyzett jelzálogjogok rangsorában kell

kielégíteni.

(3) Ha a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére a végrehajtási jog ranghelyét követõen került sor,

a jelzálogjoggal biztosított követelést azon követelést követõen lehet – az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseinek

alkalmazásával – kielégíteni, amelyre e végrehajtási jog vonatkozik.”

54. § A Vht. 180. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság a végrehajtható okiratban – megfelelõ határidõ tûzésével – felhívja a kötelezettet az önkéntes

teljesítésre és az önkéntes teljesítés elmaradása esetére elrendeli a gyermek rendõrség közremûködésével történõ

átadását. A bíróság a végrehajtható okirattal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát is

megküldi a végrehajtónak.

(3) A végrehajtó a végrehajtható okiratot, valamint a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát

a gyámhatóság részére is kézbesíti azzal a felhívással, hogy a kötelezett önkéntes teljesítésének elõmozdítása

érdekében folytasson le helyszíni eljárást, tájékoztassa a kötelezettet az önkéntes teljesítés elmaradásának

következményeirõl, a gyermek rendõrségi átadásban való részvétele megelõzésének fontosságáról, és eljárásának

eredményét a végrehajtható okirat kézbesítésétõl számított 15 napon belül közölje a végrehajtóval.

(4) Ha a teljesítés elmaradt, a végrehajtó a helyszíni eljárásra idõpontot tûz, és errõl értesíti a végrehajtást kérõt,

a 180/A. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazottat, a gyámhatóságot és a rendõrséget. Ha az eljárás eredménytelen,

a végrehajtó a következõ helyszíni eljárásra kitûzött idõpontról rövid úton küld értesítést az elõzõekben

felsoroltaknak.”

55. § A Vht. 180/A. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a személykörözés végrehajtása során a rendõrség a gyermeket elõállítja, errõl haladéktalanul – rövid úton is –

értesíti a végrehajtót, a gyermeket pedig – a végrehajtó egyidejû értesítése mellett – a legközelebbi, ideiglenes hatályú

elhelyezés biztosítására is kijelölt gyermekotthonban helyezi el. Az elhelyezésig biztosítani kell az elõállítás

idõpontjában a gyermekkel együtt tartózkodó hozzátartozó számára – kivéve, ha a gyermeket vagy az eljárás

sikerességét veszélyezteti –, hogy a gyermekkel együtt legyen, részére a szükséges ellátást biztosítsa.

(8) A gyermek elõállítása jogszabályban meghatározott költségtérítésének összegét a kötelezett viseli, az végrehajtási

költségnek minõsül, amelyet elõlegezni nem kell. A költségtérítés igazolására, megállapítására, behajtására és

megfizetésére az ellenszegülés megszüntetése érdekében történõ rendõrségi közremûködés költségtérítésére

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

56. § A Vht. a 183/A. §-t követõen a következõ 183/B. §-sal egészül ki:

„183/B. § (1) A bérbeadó, a tulajdonos, vagy az egyébként rendelkezésre jogosult (a továbbiakban e §-ban együtt:

bérbeadó)

a) a közösségi közlekedés, mint közszolgáltatás biztonságát és zavartalan mûködését szolgáló, vagy

b) az a) pontba nem tartozó, személy- vagy teherszállítás céljára használt,

a közforgalom számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületre, helyiségre, épületnek nem minõsülõ

építményre vagy területre (a továbbiakban e §-ban együtt: helyiség) megkötött helyiségbérleti – vagy egyéb, helyiség
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használati jogot is biztosító – szerzõdés (a továbbiakban e §-ban együtt: szerzõdés) megszûnését követõ 60 napon

belül kérheti a 183. §-ban meghatározott rendelkezések megfelelõ alkalmazását.

(2) A kérelemhez csatolni kell a következõ iratokat is:

a) olyan ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, amelyen a bérbeadó a helyiség pontos helyét megjelölte, valamint

b) olyan fényképet, amelybõl az ingatlan-nyilvántartási térképen a helyiség helyes megjelölése megállapítható,

c) a szerzõdés megszûnését eredményezõ kérelmezõi nyilatkozat végrehajtói kézbesítésérõl szóló jegyzõkönyvet,

vagy a nyilatkozat kézbesítésének egyéb, közokiratba foglalt igazolását, amelybõl az is kitûnik, hogy az a) és

b) pontban foglalt okiratok is mellékletét képezték a kézbesített iratnak, és

d) a szerzõdés megszûnését eredményezõ, közjegyzõi okiratba foglalt kérelmezõi nyilatkozatot.

(3) Ha a bérbeadó ezt kéri, a 31/D. § szerinti végrehajtói kézbesítés útján kell kézbesíteni a szerzõdés megszûnését

eredményezõ, közjegyzõi okiratba foglalt kérelmezõi nyilatkozatot a helyiséget használó részére.

(4) A helyiség kiürítése során a 182/A. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.”

57. § (1) A Vht. 184/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása szabadalombitorlás, használati mintaoltalom bitorlása,

mikroelektronikai félvezetõ termék topográfiájára vonatkozó oltalom bitorlása, növényfajta-oltalom bitorlása, illetve

a növényfajta-oltalomból eredõ díjigényhez kapcsolódó – a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi

XXXIII. törvény 109/B. §-ának (3) bekezdésében szabályozott – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének

elmulasztása, védjegybitorlás, földrajzi árujelzõ-oltalom bitorlása, formatervezési mintaoltalom bitorlása, kiegészítõ

oltalmi tanúsítvány bitorlása, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmára vonatkozó

rendelkezések vagy szerzõi jog megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtására irányul,

a végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság – a végrehajtási lap kiállítása helyett – a végrehajtást közvetlenül

elrendelõ határozatot hoz, amelyben a kötelezettet azonnali teljesítésre hívja fel és egyidejûleg megállapítja

a késedelem esetén fizetendõ pénzbírság napi összegét.”

(2) A Vht. 184/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha megítélése szerint a meghatározott cselekmény végrehajtásához, az önkéntes teljesítés megállapításához,

az eljárás tárgyának beazonosításához segítséget nyújt, a végrehajtást elrendelõ bíróság mellékletként csatolja

a végrehajtható okirathoz a végrehajtási kérelem mellékleteként elõterjesztett, a végrehajtható határozat

meghozatalát megelõzõ eljárásban is az ügyiratok részévé vált képfelvételt.”

(3) A Vht. 184/A. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A pénzbírságra megfelelõen alkalmazni kell a 175. § rendelkezéseit azzal, hogy a kötelezettel szemben kiszabott

pénzbírságról szóló értesítést a bíróság megküldi a végrehajtónak; a végrehajtás befejezését megelõzõen

a végrehajtóhoz érkezett értesítés alapján a pénzbírság behajtását a végrehajtó az alapügyben foganatosítja, annak

során a végrehajtót elõleg nem illeti meg, a végrehajtás költségét pedig a pénzbírság megfizetésére kötelezett viseli.”

(4) A Vht. 184/A. § (4) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha a végrehajtó felhívására a kötelezett azonnal nem teljesít, a végrehajtó a (6) bekezdés szerint jár el.”

58. § A Vht. 191. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó a követelés biztosítása érdekében felhívja az adóst megilletõ összeget kezelõ pénzforgalmi

szolgáltatót, hogy a biztosítandó összeget és az eljárás költségeinek fedezésére szolgáló összeget a számláról sem

az adós, sem más javára ne fizesse ki, ha pedig a számla egyenlege nem éri el a biztosítandó összeget, a jövõbeni

befizetések tekintetében is hasonlóan járjon el (zárolás iránti végrehajtói felhívás). A zárolás iránti végrehajtói felhívás

teljesítésébõl adódó intézkedéseket a pénzforgalmi szolgáltató köteles haladéktalanul megkezdeni és a fizetési

megbízások teljesítésére a pénzforgalomról szóló törvényben meghatározott határidõk szerint teljesíteni. A zárolás

iránti végrehajtói felhívás teljesítése – a hatósági átutalás és az átutalási végzés kivételével – megelõzi az egyéb fizetési

megbízások teljesítését, a hatósági átutalási megbízással, átutalási végzéssel és zárolás iránti másik végrehajtói

felhívással való viszonyában pedig a teljesítés sorrendjét a pénzforgalmi szolgáltató általi átvétel idõpontja határozza

meg. A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetõ zárolás iránti végrehajtói felhívást

a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalomról szóló törvény rendelkezései szerint sorbaállítja a teljesítéshez szükséges

fedezet biztosításáig.”
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59. § A Vht. 217. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„217. § (1) A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást elõterjesztõ jogát vagy jogos

érdekét lényegesen sértõ intézkedése, illetõleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése)

ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást (a továbbiakban: kifogás) terjeszthet elõ a végrehajtást foganatosító

bírósághoz. E § alkalmazásában a végrehajtási eljárás szabályainak lényeges megsértése az olyan jogszabálysértés,

amelynek a végrehajtási eljárás lefolytatására érdemi kihatása volt.

(2) A kifogást a végrehajtó intézkedésétõl számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt

– a kifogásolt intézkedésre vonatkozó iratok másolatával együtt – 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást

foganatosító bíróságnak. Ha az intézkedés késõbb jutott a kifogást elõterjesztõ tudomására, vagy a kifogás

elõterjesztésében a végrehajtó intézkedésétõl számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás

elõterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstõl, illetõleg az akadály megszûnésétõl kell számítani, amennyiben

a kifogást elõterjesztõ a késõbbi tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét kellõen igazolja. A végrehajtó

intézkedésétõl számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást elõterjeszteni; e határidõ elmulasztása miatt nincs

helye igazolásnak.

(3) A kifogásra a Pp. keresetindításra vonatkozó rendelkezései közül a keresetlevél benyújtására és kellékeire,

a keresetlevél alapján teendõ intézkedésekre, az áttételre, az elutasításra, valamint a keresetlevél beadásához fûzõdõ

jogi hatályok fenntartására vonatkozó rendelkezések megfelelõen irányadók. A bíróság a kifogást nyomban,

de legkésõbb a beérkezését követõ 8 munkanapon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem

kell-e azt hiánypótlásra visszaadni, nincs-e helye az áttételének vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításának,

és a szükséges intézkedéseket megteszi.

(4) A végrehajtó intézkedése ellen bármilyen címen elõterjesztett megtámadást kifogásnak kell tekinteni.

A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt végrehajtói intézkedést, és azt, hogy a kifogást elõterjesztõ az intézkedés

megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja. A végrehajtó intézkedésével szembeni

ismételt kifogásban új tény állítására, új bizonyíték elõadására akkor kerülhet sor, ha az a kifogásolt intézkedésrõl való

tudomásszerzést követõen jutott az elõterjesztõ tudomására, feltéve, hogy az – elbírálása esetén – reá kedvezõbb

döntést eredményezett volna, vagy ha az az intézkedés jogszabálysértõ voltának alátámasztására irányul.

(5) Ha a kifogás elkésett, nem tartalmazza a miniszteri rendeletben meghatározott szakértõi díjelõleg letétbe

helyezésérõl szóló igazolást, vagy olyan intézkedés ellen irányul, amely nyilvánvalóan nem lényegesen

jogszabálysértõ, továbbá ha a kifogást az elõterjesztõ felhívás ellenére hiányosan adja be, a bíróság a kifogást

hivatalból elutasítja. Azt, aki a kifogást elutasító végzés ellen nyilvánvalóan alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú

bíróság pénzbírsággal (Pp. 120. §) sújthatja.

(6) A végrehajtó intézkedésének elmulasztása miatt kifogás különösen akkor terjeszthetõ elõ, ha

a) a jogszabály a végrehajtó részére az intézkedés elvégzésére határidõt állapított meg, azonban az eredménytelenül

eltelt,

b) a végrehajtó a végrehajtási eljárásban részt vevõ személy, a megkeresett szerv vagy személy részére az eljárási

cselekmény elvégzésére határidõt tûzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a végrehajtó a mulasztóval szemben

nem alkalmazta a törvény által lehetõvé tett intézkedéseket, vagy

c) a végrehajtó elmulasztotta a végrehajtási eljárás ésszerû idõn belül történõ befejezésére irányuló kötelezettségét

azáltal, hogy az ügyben az utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerû idõtartam, amely elegendõ volt arra, hogy

a végrehajtó az intézkedést elvégezze, azonban ezt nem tette meg.

(7) A kifogást elõterjesztõ a végrehajtó intézkedésének elmulasztása esetén a kifogásban kérheti a bíróságtól

a lényeges jogszabálysértés tényének megállapítását és a végrehajtónak az elmulasztott intézkedés elvégzésére

– megfelelõ határidõ tûzésével – történõ utasítását.”

60. § A Vht. a 217. §-t követõen a következõ 217/A. §-sal egészül ki:

„217/A. § (1) A bíróság a végrehajtási kifogásról tárgyaláson kívül, – ha a kifogás elbírálásához szükséges tények

a beszerzett iratokból nem állapíthatóak meg, vagy az iratok bizonyító erejét illetõen kételye merül fel – a felek

meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele után, soron kívül határoz.

(2) A bíróság – ha azok nem állnak rendelkezésre – a végrehajtási kifogás beérkezésétõl számított 8 munkanapon

belül intézkedik a kifogás elbírálásához szükséges iratok beszerzése iránt, a végrehajtó pedig a bíróság

megkeresésének 8 munkanapon belül köteles eleget tenni. A bíróság a végrehajtási kifogást elbíráló végzését

45 napon belül hozza meg, kivéve, ha ahhoz a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele szükséges.
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(3) A bíróság a kifogásról – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kifogásban foglalt kérelem keretei között dönt.

A bíróság a kérelem korlátaira tekintet nélkül határoz a le nem rótt illeték, valamint az állam által elõlegezett és meg

nem térült költség megfizetésérõl.

(4) A bíróság a végrehajtó intézkedését – a kifogásban foglalt kérelem korlátaira tekintet nélkül – megsemmisítheti, és

a végrehajtót új intézkedés megtételére kötelezheti, ha a végrehajtási eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt

szükséges az intézkedés megismétlése. A végzésnek tartalmaznia kell az intézkedés megsemmisítésének okait és az új

eljárásra vonatkozó utasításokat.

(5) Ha a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel vagy nem lényegesen jogszabálysértõ, a bíróság

a kifogásolt intézkedést hatályában fenntartja és a kifogást elutasítja. Ha a kifogásolt intézkedés lényegesen

jogszabálysértõ, a bíróság a kifogásolt intézkedést egészben vagy részben megsemmisíti, vagy – ha jogszabály ezt

lehetõvé teszi és a döntéshez szükséges tények megállapíthatók – a végrehajtó intézkedését egészben vagy részben

megváltoztatja, intézkedés elmulasztása esetén pedig az elmulasztott intézkedés megtételére utasítja a végrehajtót.”

61. § A Vht. a 217/A. §-t követõen a következõ 217/B. §-sal egészül ki:

„217/B. § (1) Lényegesen jogszabálysértõ végrehajtói intézkedés vagy intézkedés elmulasztása esetén az önálló

bírósági végrehajtó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a kifogással érintett végrehajtási ügyben járó

munkadíja 20%-ának, ugyanazon végrehajtási cselekmény tekintetében ismételt eljárási szabálysértés esetén pedig

50%-ának megfelelõ pénzösszeg megfizetésére a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) Nem terheli a végrehajtót az (1) bekezdés szerinti kötelezettség akkor, ha a kifogás elbírálása keretében történik

az ingatlan forgalmi értékének meghatározása, vagy ha a lényeges eljárási szabálysértéshez nem a végrehajtó

érdekkörében felmerülõ ok vezetett.

(3) A bíróság a kifogásnak helyt adó végzésében kötelezi a végrehajtót az (1) bekezdésben meghatározott összegnek

a végrehajtói letéti számlára 60 napon belül történõ befizetésére. A befizetett összeg – a végrehajtást kérõ részére

történõ kifizetés erejéig – a végrehajtás során befolyt összeget növeli; ezen felüli összeg pedig az államot illeti, azt

a bírósági gazdasági hivatal számlájára kell befizetni.

(4) Ha a befizetési határidõn belül sor kerül a végrehajtót megilletõ díjazás elszámolására, a végrehajtó a befizetési

kötelezettségének az õt megilletõ díjigénynek a befizetendõ összeggel történõ csökkentésével is eleget tehet.

(5) E § alkalmazásában a végrehajtó munkadíja

a) pénzkövetelés végrehajtása esetén az ügyérték alapján számított munkadíja,

b) meghatározott cselekmény esetén öt órai munkavégzésért járó munkadíja,

c) egyéb végrehajtási ügyben a külön jogszabály szerint járó munkadíja.

(6) A végrehajtó – az összeg megjelölésével – nyilatkozik a bíróságnak arról, ha a (3) bekezdés alapján befizetési

kötelezettsége keletkezik az állam felé.”

62. § (1) A Vht. 218. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ha a bíróság helyt adott a végrehajtási kifogásnak, az errõl szóló végzés ellen a végrehajtó is fellebbezhet, feltéve,

hogy a végzésben a bíróság)

„b) a végrehajtó által elõterjesztett díjjegyzéket vagy a végrehajtási költségek tekintetében a felosztási tervet

módosította, illetve a 217/B. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt alkalmazta.”

(2) A Vht. 218. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kifogást elbíráló végzés elleni fellebbezés elbírálására a kifogás elbírálására vonatkozó rendelkezések

megfelelõen alkalmazandók.”

63. § A Vht. 226. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„226. § (1) A végrehajtó nem járhat el abban az ügyben, amelyben – a Pp.-nek a bíró kizárására vonatkozó szabálya

szerint – mint bíró sem járhatna el.

(2) Ha a végrehajtó az eljárásban a vele szemben fennálló kizárási okot maga jelentette be, vagy egyébként

a mellõzéséhez hozzájárult, a kizárásról és az eljáró végrehajtó kijelölésérõl a kamara elnöke – a kamara elnökével

szemben fennálló kizárási ok esetén a helyettesítésére jogosult kamarai vezetõ – határoz.

(3) Ha

a) a kamara elnökének döntése szerint a kizárási ok nem áll fenn, vagy

b) a kizárási okot nem a végrehajtó jelentette be, és a kizárásához nem járult hozzá,

a kizárásról a Pp. szabályainak megfelelõ alkalmazásával a végrehajtást foganatosító bíróság dönt.
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(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kamara elnöke a döntését – a kizárási ügyben keletkezett iratokkal

együtt –, a b) pontja szerinti esetben pedig a végrehajtó a kizárási indítványt és az indítványra vonatkozó álláspontját

tartalmazó iratot beterjeszti a végrehajtást foganatosító bíróságnak.

(5) Ha a bíróság az eljárásból a végrehajtót kizárta, az errõl szóló végzést megküldi a kamara elnökének. Az eljáró

végrehajtót a kamara elnöke (elnök esetében helyettese) jelöli ki; ugyanazon helyi bíróság mellé kinevezett, ha pedig

ez nem lehetséges, a megyében mûködõ helyi bíróság mellé kinevezett – Budapesten és Pest megyében egyaránt

budapesti és pest megyei székhelyû – végrehajtó jelölhetõ ki, ha pedig ez sem lehetséges, bármely végrehajtó

kijelölhetõ az eljárás lefolytatására.

(6) A bíróság kizárási indítványnak helyt adó végzése ellen és a kamara elnökének a végrehajtó kijelölésére vonatkozó

döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.”

64. § A Vht. a 226. §-t követõen a következõ 226/A. §-sal egészül ki:

„226/A. § A végrehajtó által foganatosított végrehajtás adósának vagyonába tartozó dolgot, egyéb vagyoni elemet

a végrehajtó, a végrehajtó-helyettes, a végrehajtójelölt, a végrehajtó egyéb alkalmazottja és az a végrehajtói iroda,

amelynek a végrehajtó tagja – a 123. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – sem személyesen, sem megbízottja

vagy képviselõje útján, közvetve sem szerezheti meg.”

65. § A Vht. 229. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az összeférhetetlenség és a titoktartás szabályai a végrehajtó-helyettesre és a végrehajtójelöltre, a kizárás

szabályai a végrehajtó-helyettesre is irányadók azzal, hogy a végrehajtó-helyettes az ügy elintézésébõl akkor is ki van

zárva, ha az õt alkalmazó végrehajtóval szemben áll fenn kizárási ok.”

66. § (1) A Vht. 250. § (2) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

(A kamara jogai és feladatai különösen:)

„q) – a bíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – dönt a végrehajtó kizárásáról és új végrehajtó kijelölésérõl.”

(2) A Vht. 250. § (3) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A kamara ellátja a következõ feladatokat is:)

„b) a végrehajtói hirdetmények elektronikus úton történõ közzétételére szolgáló informatikai alkalmazást mûködtet,

c) mûködteti a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerét.”

67. § A Vht. 253/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„253/E. § (1) A kamara – a végrehajtók feletti szakmai felügyelet gyakorlásának elõsegítése, a végrehajtási eljárás

folyamatban létének és az abban érvényesített igénynek az igazolása, az adattal érintett jogalany joggyakorlásának

elõsegítése, valamint mások jogainak védelme céljából – az önálló bírósági végrehajtók adatszolgáltatása és

a kamarához megküldött végrehajtható okiratok adatai alapján elektronikus közhiteles nyilvántartást vezet az önálló

bírósági végrehajtók által intézett bírósági és közigazgatási végrehajtási ügyekrõl a következõ tartalommal:

a) az eljáró végrehajtó neve, székhelye,

b) a végrehajtható okiratot kiállító szerv neve és a végrehajtható okirat száma, végrehajtói kézbesítési ügy esetében

a kézbesítendõ határozatot hozó szerv neve és a határozat száma, a végrehajtóhoz történõ megküldésének

és érkezésének idõpontja,

c) a végrehajtási ügy száma, a végrehajtási ügy típusa,

d) az adós, kötelezett (végrehajtói kézbesítési ügy esetében címzett) neve, azonosító adatai,

e) a végrehajtást kérõ (végrehajtói kézbesítési ügy esetében kérelmezõ) vagy behajtást kérõ neve és azonosító adatai,

f) a végrehajtandó követelés [pénzkövetelés (fõkövetelés) jogcíme, összege, meghatározott cselekmény jellege],

g) az ügyben más végrehajtó megkeresésének idõpontja, a megkeresett végrehajtó neve és székhelye; az eljárás

újraindításának idõpontja,

h) a végrehajtási ügy befejezésének módja és idõpontja, az eljárás újraindításának idõpontja,

i) a befejezett végrehajtási ügyek irataival kapcsolatban az õrzési idõ leteltét követõen tett intézkedés (selejtezve,

levéltárnak átadva).

(2) A végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – az azokról történt tudomásszerzést követõ

munkanapon – elektronikus kapcsolattartás útján adja át a kamarának; a kamara a végrehajtási ügy befejezésétõl

számítva 10 évig kezeli a nyilvántartásban szereplõ adatokat, ezt követõen gondoskodik az adatok törlésérõl.
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(3) A kamara az adatkezelés során köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, így különösen védeni azokat

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

(4) A kamara a végrehajtási ügyek nyilvántartásából az adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat.

(5) A végrehajtási ügyek nyilvántartásából annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak,

bírósági végrehajtónak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, terrorizmust elhárító szervnek, nemzetbiztonsági

szolgálatnak, továbbá a végrehajtó tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely

minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy

elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõrzéséhez feljogosította az adat

kezelésére. Az adatigénylõnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben

az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

(6) A kamara írásbeli kérelemre tanúsítványt állít ki

a) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában nem szereplõ kérelmezõ számára annak igazolására, hogy a végrehajtási

ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ kérelmezõ számára a végrehajtási ügyek nyilvántartásában

szereplõ adatainak igazolása céljából,

c) a célját és az adatkéréshez fûzõdõ jogi érdekét megjelölõ kérelmezõ számára a végrehajtási ügyek

nyilvántartásában szereplõ gazdálkodó szervezetnek a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ adatai igazolása

céljából, továbbá annak igazolására, hogy a gazdálkodó szervezet a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási

eljárás adósaként nem szerepel; gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni e bekezdés alkalmazásában a Ptk. 685. §-ának

c) pontjában említett szervezeteket.

(7) A kamara a (6) bekezdés keretein belül annak igazolására is tanúsítványt állít ki, hogy a végrehajtási ügyek

nyilvántartásában a kérelemben megjelölt idõszakban nem szerepel az adatigényléssel érintett személy, mint adós

(kötelezett) ellen folyamatban lévõ vagy a követelés behajthatatlansága, a meghatározott cselekmény nemteljesítése

miatt szüneteléssel befejezett bírósági végrehajtási ügy.

(8) A kamara a tanúsítványt költségtérítés fejében, a kérelem szerint papíralapú vagy elektronikus közokiratként,

a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül állítja ki; a tanúsítvány tartalmazza a végrehajtási ügy

(1) bekezdésben meghatározott adatait, a tanúsítvány kiállításának helyét és idõpontját, a kiállító megnevezését,

bélyegzõlenyomatát, valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását.

(9) A végrehajtási ügyek nyilvántartása a nyilvántartott tényadatok fennállását hitelesen tanúsítja (közhitelesség),

az ellenkezõ bizonyításáig a végrehajtási ügyek nyilvántartásába feljegyzett tényadatról vélelmezni kell, hogy az

fennáll, az adat törlése esetén – az ellenkezõ bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn. A végrehajtási

ügyek nyilvántartásában feltüntetett tényadatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki a tényadatok helyességét,

valósággal egyezõségét vitatja.

(10) A végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ adatok kezelésére szolgáló informatikai alkalmazás

mûködtetõje naplót készít

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejérõl,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásába történõ bejegyzésrõl a bejegyzett adat, a bejegyzés idõpontja, és

a bejegyzést végzõ feltüntetésével,

c) a végrehajtási ügyek nyilvántartásából történõ adatigénylés teljesítésérõl az adatigénylõ, az adattovábbítás

idõpontja, az ahhoz megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelölésével,

d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének,

az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, valamint az adatszolgáltatás idõpontjának, továbbá az

adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.

(11) Ha a büntetõeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá

a törvényben titkos információgyûjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt – bûnüldözési, bûnmegelõzési vagy

nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, a kamara nem tájékoztathatja az érintettet

az adattovábbításról.

(12) A napló adatait azok keletkezésétõl számított 10 évig kell megõrizni, és biztosítani kell az azok megismeréséhez

szükséges technikai eszközöket. A napló adatait a kamara az (5) bekezdés szerint eljárva továbbíthatja.”

68. § A Vht. a 253/F. §-t követõen a következõ 253/G. §-sal egészül ki:

„253/G. § (1) A kamara naplót készít a kézbesítési rendszer mûködésérõl a következõ adatokkal:

a) üzemben tartási idõ,
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b) a felhasználók adatbevitelének és adatrögzítésének ténye az adatbevitel, illetve adatrögzítés idõpontjának,

valamint az azt végzõ személy nevének megjelölésével,

c) a rendszer által automatikusan elvégzett mûveletek, a mûvelet és az idõpontja feltüntetésével,

d) az üzemzavar terjedelme és idõtartama,

e) az iratbetekintés iránti kérelem vagy megkeresés teljesítése az iratokba betekintõ nevének és címének, az

iratbetekintés jogalapjának, idõpontjának, az érintett iratnak, valamint az iratbetekintést engedélyezõ személy

nevének feltüntetésével,

f) a naplóból történt adatszolgáltatás a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének, az

adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, az adatszolgáltatás idõpontjának, valamint az

adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.

(2) A napló adatait azok keletkezésétõl számított 10 évig kell megõrizni, és biztosítani kell az azok megismeréséhez

szükséges technikai eszközöket.

(3) A napló adatairól megkeresésre annak a bíróságnak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, terrorizmust elhárító

szervnek, nemzetbiztonsági szolgálatnak, továbbá a végrehajtó tevékenységének felügyeletét ellátó szervnek

továbbítható adat, amely törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá

jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõrzéséhez feljogosította az adat megismerésére.

Az adatigénylõnek a megkeresésben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben

az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

(4) A kamara a felhasználók számára az interneten közzéteszi a kézbesítési rendszer mûködésének és felhasználóként

történõ igénybevételének technikai feltételeit (felhasználási szabályzat); a felhasználási szabályzatot a miniszter

hagyja jóvá.”

69. § (1) A Vht. 270. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Elsõfokú fegyelmi bíróságként mûködik

a) a Budapest Környéki Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Fõvárosi, a Kecskeméti,

a Székesfehérvári, az Egri, a Tatabányai, a Balassagyarmati és a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területére

kiterjedõ jogkörrel,

b) a Gyõri Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Pécsi, a Gyõri, a Kaposvári,

a Szekszárdi, a Szombathelyi, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területére kiterjedõ jogkörrel,

és

c) a Debreceni Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Gyulai, a Miskolci, a Szegedi,

a Debreceni, a Szolnoki és a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területére kiterjedõ jogkörrel.

(3) Másodfokú fegyelmi bíróságként a Kúria mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság jár el.”

(2) A Vht. 270. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Elsõfokú fegyelmi bíróságként a Budapest Környéki Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi

Bíróság jár el.”

70. § (1) Vht. 271. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kamara közgyûlése a végrehajtók közül 4 évre a Budapest Környéki és a Gyõri Törvényszék mellett mûködõ

Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bírósághoz 7-7, a Debreceni Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói

Fegyelmi Bírósághoz 6 végrehajtót vizsgálóbiztosnak választ meg.”

(2) A Vht. 271. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kamara közgyûlése a végrehajtók közül 4 évre az elsõfokú fegyelmi bírósághoz 20, a másodfokú fegyelmi

bírósághoz 3 végrehajtót vizsgálóbiztosnak választ meg.”

(3) A Vht. 271. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Vizsgálóbiztosnak azt a végrehajtót lehet megválasztani, akinek legalább 5 éves végrehajtói gyakorlata van,

feltéve hogy vele szemben nincs kizáró ok [275. § (1) bek. a) pont].

(3) A vizsgálóbiztosi tisztség megszûnik

a) a megválasztás idõtartamának lejártával,

b) a végrehajtói szolgálat megszûnésével,

c) a vizsgálóbiztosi tisztségrõl való lemondással vagy
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d) ha a fegyelmi bíróság kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb idõn át történõ elmulasztása vagy súlyos

elhanyagolása miatt – titkos szavazással, a fegyelmi bíróság tagjai legalább kétharmadának szavazatával – tagjainak

sorából kizárta.”

71. § (1) A Vht. 272. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Minden törvényszék elnöke 1 fegyelmi bírót nevez ki 4 évre a bírák közül az elsõfokú fegyelmi bíróságba, a Kúria

elnöke a másodfokú fegyelmi bíróságba 6 bírót a Kúria és az ítélõtáblák bírái közül ugyancsak 4 évre nevez ki.”

(2) A Vht. 272. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„272. § (1) Az Országos Bírói Tanács – a törvényszékek, ítélõtáblák és a Kúria elnökének javaslatai alapján – a bírák közül

az elsõfokú fegyelmi bíróságra 30, a másodfokú fegyelmi bíróságra 10 fegyelmi bírót nevez ki 4 évre. A fegyelmi

bíróság elnökét és elnökhelyettesét a fegyelmi bírák közül az Országos Bírói Tanács nevezi ki.

(2) Fegyelmi bíróvá nem nevezhetõ ki az a bíró, aki a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint

a szolgálati bíróság bírájává sem nevezhetõ ki.

(3) A fegyelmi bírói tisztség megszûnik:

a) a kinevezés idõtartamának lejártával,

b) a bírói szolgálati viszony megszûnésével,

c) a fegyelmi bírói tisztségrõl való lemondással vagy

d) ha a fegyelmi bírót kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb idõn át történõ elmulasztása vagy súlyos

elhanyagolása miatt a fegyelmi bíróság – titkos szavazással, a fegyelmi bíróság tagjai legalább kétharmadának

szavazatával – tagjainak sorából kizárta.”

72. § (1) A Vht. 273. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„273. § (1) A fegyelmi bíróság tagjai és a vizsgálóbiztosok mûködésük megkezdése elõtt az elsõfokú fegyelmi bíróság

székhelye szerinti törvényszék elnöke, illetõleg a Kúria elnöke elõtt esküt tesznek.

(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényben

foglalt eskü szövegébõl és az annak zárómondatát megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során

szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint teljesítem.” Az egyes közjogi tisztségviselõk

esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az

eskü tétele során az esküt tevõ személyétõl függõen: fegyelmi bíró, vizsgálóbiztos.”

(2) A Vht. 273. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fegyelmi bíróság fegyelmi bíró és vizsgálóbiztos tagjai mûködésük megkezdése elõtt az Országos Bírói Tanács

elõtt esküt tesznek.”

73. § A Vht. 274. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fegyelmi bíróság 3 fegyelmi bíróból álló tanácsban jár el, a fegyelmi tanács munkáját az elnök vezeti.”

74. § A Vht. 275. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Fegyelmi bíróként, illetõleg vizsgálóbiztosként nem járhat el az,)

„d) aki tisztségébõl vagy hivatalából való felfüggesztés, illetve a bírói vagy végrehajtói szolgálat szünetelése folytán

bíróként vagy végrehajtóként nem járhat el.”

75. § A Vht. 276. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elfogultsági kifogásról a fegyelmi tanács határoz. Ha a kifogást az elsõfokú fegyelmi bíróság elnöke ellen

terjesztették elõ, a másodfokú fegyelmi bíróság tanácsa, ha pedig a másodfokú fegyelmi bíróság elnöke ellen

terjesztették elõ, a Kúria elnöke határoz az elfogultsági kifogásról.

(3) Az elsõfokú fegyelmi bíróság elnökének kizártsága esetén az eljáró elsõfokú fegyelmi tanácsot a másodfokú

fegyelmi bíróság elnöke, a másodfokú fegyelmi bíróság elnökének kizártsága esetén pedig az eljáró tanácsot a Kúria

elnöke jelöli ki.”

76. § A Vht. a következõ 305. §-sal egészül ki:

„305. § (1) E törvénynek a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb, igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

szóló 2011. évi CLXXX. törvénnyel (a továbbiakban e §-ban: módosító törvény) megállapított rendelkezéseit

– a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a módosító törvény hatályba lépésének idõpontjában folyamatban lévõ
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végrehajtási eljárásokban és fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell. A 31/E. §-nak a módosító törvénnyel

megállapított rendelkezéseit a 2011. december 31-ét követõen elõterjesztett végrehajtási kérelmek alapján indult

eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az ingóság értékesítésére vonatkozó, a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseket azokban az ügyekben

kell alkalmazni, amelyekben a módosító törvény hatálybalépését követõen történik meg az árverési hirdetmény

közzététele. Ha az ingóság árverésére vagy az ingóság árverési hirdetményének közzétételére már a módosító törvény

hatálybalépése elõtt sor került, a következõ árverés kitûzésére, az annak alapján lefolytatott árverésre, valamint a soron

következõ végrehajtási cselekményekre kell e törvénynek a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit

alkalmazni.

(3) A lefoglalt ingatlan becsértékének megállapítására és értékesítésére vonatkozó, a módosító törvénnyel

megállapított rendelkezéseket azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a módosító törvény hatálybalépését

követõen történik meg a becsérték közlésérõl történõ tájékoztatás. Ha az ingatlan árverésére vagy az ingatlan árverési

hirdetmény közzétételére már a módosító törvény hatálybalépése elõtt sor került, a következõ árverés kitûzésére, az

annak alapján lefolytatott árverésre és a soron következõ végrehajtási cselekményekre kell e törvénynek a módosító

törvénnyel megállapított rendelkezéseit alkalmazni.

(4) E törvénynek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

szóló 2008. évi XXXIX. törvénnyel és a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak

szerint – a 2009. január 1-je elõtt lefoglalt ingatlanokra vezetett végrehajtás során is alkalmazni kell.

(5) A végrehajtási kifogás elõterjesztésére és elbírálására vonatkozó, a módosító törvénnyel megállapított

rendelkezéseket a módosító törvény hatálybalépését követõen megtett (elmulasztott) végrehajtói intézkedés ellen

elõterjesztett végrehajtási kifogás esetében kell alkalmazni. A bírósági végrehajtó a fél vagy más érdekelt részére

a módosító törvény hatálybalépését követõen elsõ alkalommal kézbesítendõ iratban feltünteti a módosító törvénnyel

megállapított, a végrehajtási kifogás elõterjesztésére és elbírálására vonatkozó rendelkezésekrõl szóló tájékoztatást.

(6) A végrehajtási ügyek nyilvántartása a 2012. szeptember 1-jétõl szolgáltatott és nyilvántartott tényadatok

fennállását tanúsítja hitelesen, a 2012. szeptember 1-jét megelõzõen szolgáltatott és nyilvántartott adatok

tekintetében a kamara által kiállított tanúsítvány tájékoztatást tartalmaz a végrehajtási ügyekrõl vezetett nyilvántartás

adatairól; az errõl szóló tájékoztatást a tanúsítvány tartalmazza.

(7) Az elektronikus kapcsolattartásra köteles felek 2012. június 30-áig kötelesek bejelenteni a 35/D. §

(1) bekezdésében foglalt adataikat a bírósági végrehajtónak, és bemutatni az adatok igazolására szolgáló iratokat.

(8) A Pest Megyei Bíróság mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságba fegyelmi bírónak kinevezett bíró,

megválasztott vizsgálóbiztos és elnök, elnökhelyettes 2012. január 1-jétõl – a fegyelmi bírói vagy vizsgálóbiztosi

tisztségének, elnöki, elnökhelyettesi megbízatásának megszûnéséig – a Budapest Környéki Törvényszék mellett

mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság fegyelmi bírája, vizsgálóbiztosa, illetve elnöke, elnökhelyettese.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságba fegyelmi bírónak

kinevezett bíró, megválasztott vizsgálóbiztos és elnök, elnökhelyettes 2012. január 1-jétõl – a fegyelmi bírói,

vizsgálóbiztosi, elnöki, elnökhelyettesi tisztségének megszûnéséig – a Gyõri Törvényszék mellett mûködõ Bírósági

Végrehajtói Fegyelmi Bíróság fegyelmi bírája, vizsgálóbiztosa, elnöke, elnökhelyettese. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságba fegyelmi bírónak kinevezett bíró, megválasztott

vizsgálóbiztos és elnök, elnökhelyettes 2012. január 1-jétõl – a fegyelmi bírói, vizsgálóbiztosi, elnöki, elnökhelyettesi

tisztségének megszûnéséig – a Debreceni Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság

fegyelmi bírája, vizsgálóbiztosa, elnöke, elnökhelyettese. A Legfelsõbb Bíróság mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói

Fegyelmi Bíróságba fegyelmi bírónak kinevezett bíró, megválasztott elnök és elnökhelyettes 2012. január 1-jétõl

– a fegyelmi bírói vagy elnöki, elnökhelyettesi tisztségének megszûnéséig – a Kúria mellett mûködõ Bírósági

Végrehajtói Fegyelmi Bíróság fegyelmi bírája, illetve elnöke, elnökhelyettese. A 2012. január 1-je elõtt fegyelmi bíróvá

megválasztott önálló bírósági végrehajtó fegyelmi bírói tisztsége 2012. január 1-jén megszûnik, a folyamatban lévõ

fegyelmi ügyek intézésére a fegyelmi bíróság elnöke új tanácsot jelöl ki. Az új tanács kijelölése a módosító törvény

hatálybalépése elõtt már megtett eljárási cselekmények hatályát nem érinti.

(9) A Gyõri Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság és a Debreceni Törvényszék mellett

mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság 2012. március 14-én megszûnik; a 2012. március 14-én folyamatban

lévõ fegyelmi ügyeket a Budapest Környéki Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bírósághoz

kell áttenni, az áttétel a már megtett eljárási cselekmények hatályát nem érinti. A 2012. március 15. napját megelõzõn

vizsgálóbiztossá kinevezett önálló bírósági végrehajtó 2012. március 15-étõl – a vizsgálóbiztosi tisztségének a 271. §

szerinti megszûnéséig – a Budapest Környéki Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság
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vizsgálóbiztosa. A 2012. március 15-ét megelõzõen az elsõfokú bírósági végrehajtói fegyelmi bíróságra fegyelmi

bírónak kinevezett bíró 2012. március 15-étõl – a fegyelmi bírói tisztségének a 272. § szerinti megszûnéséig –

a Budapest Környéki Törvényszék mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság fegyelmi bírája.

(10) A Kúria elnöke a Kúria mellett mûködõ Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság teljes létszámának biztosítása

érdekében a fegyelmi bírák kinevezésérõl 2012. január 31-éig dönt. Az Országos Bírói Tanács a fegyelmi bíróságok

teljes létszámának biztosítása érdekében a fegyelmi bírák kinevezésérõl elsõ alkalommal 2012. május 31-éig dönt.”

77. § (1) A Vht. 307. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)

„d) a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtójelöltek igazolványára és nyilvántartására, a kamara által

vezetett nyilvántartások, névjegyzékek vezetésére, a kamara igazgatási jellegû feladatainak ellátására, továbbá – az

adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a végrehajtási ügyekrõl vezetett nyilvántartás adatairól szóló

tanúsítvány kiállításért járó költségtérítés összegére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat,”

(2) A Vht. 307. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)

„g) a végrehajtási ügyvitelre, pénzkezelésre és statisztikára vonatkozó szabályokat, valamint a végrehajtási kérelem

elõterjesztésére szolgáló végrehajtható okirat nyomtatványok adattartalmát,”

(3) A Vht. 307. § (2) bekezdés n) és o) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)

„n) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az árverezõk elektronikus nyilvántartásába történõ bejegyzés

díját, a közös tulajdonban lévõ ingatlan árverése esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért

felszámítható díjat, az önálló bírósági végrehajtó által a felvilágosításra jogosult részére kiadott másolatért

felszámítható költségtérítést, a végrehajtási kifogás elõterjesztésével egyidejûleg letétbe helyezendõ szakértõi díj

elõlegének összegét, valamint ezek megfizetésének módját,

o) az elektronikus árverési rendszer és a kézbesítési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére, biztonsági

követelményeire és felhasználói szabályzatának kötelezõ tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat.”

78. § A Vht.

a) 16. § i) pontjában a „bármelyik közjegyzõ” szövegrész helyébe „az európai fizetési meghagyást kibocsátó

közjegyzõ” szöveg,

b) 31/E. § (3) bekezdésében a „végrehajtás elrendeléséért” szövegrész helyébe a „végrehajtási kérelem

elõterjesztéséért” szöveg,

c) 31/E. § (3) bekezdés a) pontjában a „végrehajtás elrendelése” szövegrész helyébe a „végrehajtás elrendelése iránti

kérelem” szöveg,

d) 31/E. § (3) bekezdés b) pontjában a „biztosítási intézkedés elrendelése” szövegrész helyébe a „biztosítási

intézkedés elrendelése iránti kérelem” szöveg,

e) 47. § (2) bekezdésében az „az adós gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásba” szövegrész helyébe az

„a végrehajtási ügyekrõl vezetett nyilvántartásba” szöveg,

f) 48. § (2) bekezdésében a „138/B. §” szövegrész helyébe a „140. § (6) bekezdése” szöveg,

g) 64. § (3) bekezdésében a „Vht. 165. § a)–e) pontjai” szövegrész helyébe a „Vht. 165. § (1) bekezdés a)–g) pontjai”

szöveg,

h) 74. §-ában a „Mentes a végrehajtás alól” szövegrész helyébe a „Mentes a letiltás alól” szöveg,

i) 127/A. § (3) bekezdésében az „egynegyedére” szövegrész helyébe a „35%-ára” szöveg,

j) 131. § (2) bekezdésében és 132. § (2) bekezdésében az „elõvásárlási jog” szövegrész helyébe az „elõárverezési jog”

szöveg,

k) 132/B. § (4) bekezdésében az „árverés” szövegrész helyébe az „ingóárverés” szöveg,

l) 134. § (1) és (3) bekezdésében az „egynegyedének” szövegrész helyébe a „35%-ának” szöveg, 134. §

(2) bekezdésében az „egynegyedét” szövegrész helyébe a „35%-át” szöveg,

m) 140. § (1) bekezdésében a „szakértõ becsüs véleménye” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértõ

szakvéleménye szöveg”, a „szakértõ becsüs véleményének” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértõ

szakvéleményének” szöveg,

n) 150. § (1) bekezdésében és 151. § (2) bekezdésében a „visszatarthatja” szövegrész helyébe az „– a kiköltözési

kötelezettségének a 154/B. § szerint eleget tevõ adóst megilletõ összeg kivételével – visszatarthatja” szöveg,
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o) 153. § (3) bekezdésében az „az adós” szövegrész helyébe az „az árverési vevõ” szöveg,

p) 153. § (4) bekezdésében az „árverést” szövegrész helyébe az „árverés befejezését” szöveg,

q) 201/B. §-ában az „ideiglenes intézkedést” szövegrész helyébe a „biztosítási intézkedést” szöveg,

r) 223. § (3) bekezdésében a „6 hónapon belül” szövegrész helyébe a „3 hónapon belül” szöveg,

s) 250. § (2) bekezdés m) pontjában a „végrehajtó tagjait és a vizsgálóbiztosokat” szövegrész helyébe

a „vizsgálóbiztosait” szöveg,

t) 254/D. § (6) bekezdésében a „közjegyzõi irodával” szövegrész helyébe a „végrehajtói irodával” szöveg

lép.

79. § Hatályát veszti a Vht.

a) 10. § c) pontjában a „valamint a közjegyzõ letiltó és átutalási végzése,” szövegrész,

b) 31/F. §-a,

c) 122. § (3) bekezdése,

d) 132/F. § (8) bekezdésében a „; de az utolsóként közzétett vételi ajánlatokat megelõzõen közzétett vételi

ajánlatokat csak az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ használatára jogosult felhasználók

tekinthetik meg” szövegrész,

e) 145. § (3) bekezdése,

f) 145/C. § (2) bekezdés második mondata, (3) bekezdés b) pontjában a „vagy annak többszörösével” szövegrész és

(4)–(6) bekezdése,

g) 146. §-a,

h) 147. § (5) bekezdése,

i) 148. §-a,

j) 152. § (4) bekezdése,

k) 156. § (3) bekezdése, valamint (5) és (6) bekezdése,

l) 202. § (1) bekezdésében a „hatóság, illetõleg” szövegrész,

m) 219. §-a és azt megelõzõ alcíme,

n) 270. § (4) bekezdése.

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

80. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A fõkövetelés járulékai (kamat, költség stb.) – kivéve az önállóan érvényesített kamat- és egyéb járulékkövetelést –

az érték megállapításánál figyelmen kívül maradnak; a pertárgy értékébe a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt

érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó be, ha e kamatköveteléssel egyidejûleg a kamatkövetelés után

járó újabb kamatkövetelést is érvényesítenek.”

81. § A Pp. 319. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a jogosult a 318. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeit teljesíti, az iratok megérkezésétõl – ideértve

a közjegyzõi aktanyomat megérkezését is – számított harminc napon – az Ötödik Rész alkalmazása esetén

tizenöt napon – belül a bíróság az ügy tárgyalására határnapot tûz ki, és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet

pedig alperesként megidézi.”

82. § A Pp. 372. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Vht. 10. § d) pontjában felsorolt bûnügyi követelés végrehajtása esetén – ideértve az ilyen követelés

biztosítására elrendelt bûnügyi zárlatot is – az igénypert az állam nevében a követelés jogosultjaként eljárni jogosult

ellen kell megindítani.”

83. § A Pp. 388. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróságnak a tárgyalást úgy kell kitûznie, hogy az elsõ tárgyalási nap az ellentmondás folytán perré alakult

eljárásban a 318. § (1) bekezdésében meghatározott, a jogosult által beadott iratoknak, ha pedig a közjegyzõi

aktanyomat késõbb érkezett meg a bírósághoz, akkor az aktanyomatnak a bírósághoz való érkezését követõ
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legkésõbb negyvenöt – a 315. § (2) bekezdésében meghatározott perekben a keresetlevélnek a bírósághoz való

érkezését követõ legkésõbb hatvan – napon belül megtartható legyen.”

3. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

84. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha ugyanazon határozat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett

adóssal szemben egyidejûleg kérik, az (1) bekezdés d) pontja szerinti illetéket csak az egyik adós vonatkozásában

elõterjesztett végrehajtási kérelem után kell megfizetni, a további, egyetemlegesen kötelezett adós, adósok

vonatkozásában elõterjesztett végrehajtási kérelem után adósonként 5000 forint illetéket kell megfizetni. Az így

megfizetett összes illetéket az egyetemlegesen kötelezett adósokon egyenlõ arányban kell behajtani.”

4. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

85. § A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A rendõr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt,)

„d) aki a szülõi felügyelet vagy a gyámság, illetõleg a nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban történõ elhelyezése alól

hatálya alól engedély nélkül kivonja magát, és azt a gyermeket, akinek a körözését gyermek átadására irányuló

bírósági végrehajtás során rendelték el;”

86. § Az Rtv. 101. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„e) az államháztartásért felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben

állapítsa meg a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történõ rendõri közremûködéssel,

valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges elõállítással kapcsolatban felmerült

költségek mértékét, valamint megtérítésének részletes szabályait.”

5. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításai

87. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (1) bekezdés

g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerzõdésben meg kell határozni)

„g) a 35. § (1) bekezdése szerint a finanszírozásra kapott összegek elkülönített kezelésére szolgáló számla számát,”

88. § Az Ebtv. 35. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerzõdés megkötésével, valamint a számla megváltozása esetén

ennek bejelentésével egyidejûleg köteles nyilatkozni a finanszírozásra kapott összegek tekintetében elkülönítetten

kezelt számláját vezetõ hitelintézetnek arról, hogy a számla a (2) bekezdés alapján elkülönítetten kezelt számla.”

89. § Az Ebtv. 82. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXXX. törvénnyel megállapított 35. § (1a) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget a 2012. január 1-jén

hatályos finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltató 2012. március 31-éig teljesíti.”

6. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

90. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 156. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) Az adóhatóság a Vht. 125. § (2) bekezdése, valamint 132/G. § (7) bekezdése szerinti vételár-különbözet

megfizetésére az árverési vevõt határozattal kötelezi. Az árverési vevõ fizetési kötelezettségét megállapító jogerõs

határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat.”
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(2) Az Art. 156. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ingóság árverése során az adóhatóság a Vht. 120. § c) pontjának második fordulatát, 122. § (4) bekezdését,

132/B–F. §-át, 132/G. § (1)–(6) bekezdését, 133. § (4) bekezdését nem alkalmazza.”

(3) Az Art. 156. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ingatlan árverése során az adóhatóság a Vht. rendelkezéseit a következõ eltérésekkel alkalmazza:)

„a) nem alkalmazható a Vht. 143. § (1) bekezdés j) pontja és k) pontjának az „elektronikus ajánlattétel feltételeirõl és

határidejének lejáratáról” szövegrésze, 145/A–C. §-a, 153. § (4) bekezdése, 154/B. §-a, 155. § (1) bekezdés b) pontja

és (2) bekezdése, 157. § (5) bekezdése, 158. § (2) bekezdés b) pontja és (3)–(8) bekezdései;”

91. § (1) Az Art. 156/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus árverés során a Vht. 120–129. §-ait, 132. §-át, 132/A. §-át, 141–156. §-ait kell alkalmazni az e §-ban

szabályozott eltérésekkel. Nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló törvény igazolási kérelemre vonatkozó szabályait, a Vht. 38. § (1) bekezdését, 124. § (1)–(4) bekezdéseit,

125–126. §-ait, 146. § (1) bekezdését, 147. § (1)–(3) bekezdéseit, 149. § (2) bekezdését, valamint 154/B. §-át.”

(2) Az Art. 156/A. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A második sikertelen elektronikus árverést követõ hat hónap elteltével a végrehajtó, ha azt a körülmények

indokolják, az árverést ismételten kitûzheti. Ha az ismételten kitûzött újabb elektronikus árverés is sikertelenül zárul,

az árverés kitûzése az adó végrehajtásához való jog elévülési idejének lejártáig, legfeljebb hat hónaponként

megismételhetõ. A Vht. folyamatos árverezésre vonatkozó szabályai az elektronikus árverés során nem

alkalmazhatók.”

7. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

92. § Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 3. § (3) bekezdés

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Igazságügyi szakértõ az lehet, aki)

„b) a kérelmében megjelölt szakterületen az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához meghatározott vagy

azzal egyenértékû képesítéssel és – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a képesítés megszerzésétõl számított,

legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,”

93. § A Szaktv. a 4/A. §-t követõen a következõ 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § (1) Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe vétel szempontjából a miniszter rendeletében meghatározott

képesítéssel egyenértékûnek kell tekinteni azt a képesítést, amelyet

a) – ha jogszabály kivételt nem tesz – jogszabály egyenértékûnek ismer vagy ismert el,

b) az a) pontban foglaltak hiányában a névjegyzéket vezetõ hatóság egyenértékûnek ismert el.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével a képesítés egyenértékûségének megállapítása érdekében

az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság – szükség esetén – szakmai véleményt is beszerezhet.

A szakvéleményt az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság kötelezõen figyelembe veszi. A képesítés

megfelelõségének vizsgálatára felkért bizottság szakértõként jogosult eljárni, tevékenységéért díjazás nem illeti meg.

Nem szükséges vizsgálni a kérelmezõ azon képesítésének egyenértékûségét, amely a miniszter rendeletében elõírt

képesítéssel a jogszabályok alapján egyértelmûen nem egyenértékû.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt bizottság elnökét a miniszter jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért felelõs

miniszter és a Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara által kijelölt 1-1 személy.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt bizottság a képesítés egyenértékûségének vizsgálata során az álláspontját

a kérelmezõ végzettségének képzési anyagára és a szakterülethez elõírt képesítés képzési tervére figyelemmel

állapítja meg.”

94. § (1) A Szaktv. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az e törvény 2. számú melléklete 1. pont m) alpontjának ma) és mc) alpontja szerint nyilvántartott igazságügyi

szakértõnek az a), f)–h) és j) pontjaiban, k) pontjának ka) alpontjában, t), valamint u) pontjában foglalt adatai

nyilvánosak, azokat az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság a világhálón is közzéteszi.

(3) A névjegyzék (2) bekezdésben fel nem sorolt adatai nem nyilvánosak, azokról csak törvényben foglalt esetben,

az arra jogosult részére adható tájékoztatás. Az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság a 2. számú
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melléklet 1. pontjának kb), kc), mf) és o)–r) pontjaiban és sa) alpontjában foglalt adatok kivételével a nyilvántartás

adatait a szakértõi kamara részére átadja, azt a szakértõi kamara a külön törvény rendelkezései szerint nyilvántartja és

kezeli.”

(2) A Szaktv. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A 2. számú melléklet 1. pontjának m) pont md) és me) alpontjában foglalt adatokat a szakértõi kamara, az a)–i),

l), n) és q) pontjában foglalt adatokat az igazságügyi szakértõ, az r) és s) pontjában foglalt adatokat az ügyben eljáró

hatóság köteles bejelenteni az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóságnak. A 2. számú melléklet 1. pont

r) és s) pontjában foglalt adatokról az ügyben eljáró hatóság az igazságügyért felelõs minisztert és a szakértõi kamarát

is értesíteni köteles.”

95. § A Szaktv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (1) A szakértõ a tevékenysége során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat

a kirendelés vagy megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, etikai és a jogszabályoknak

való megfelelõségének ellenõrizhetõsége céljából jogosult kezelni.

(2) A szakértõt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli,

az ügyre vonatkozó tényekrõl és adatokról csak az ügyben eljáró hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más

szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az (1) bekezdésben foglaltak nem zárják ki a szakértõi vizsgálat során

feltárt tényeknek és adatoknak tudományos vagy oktatási célra – személyazonosításra alkalmatlan módon – történõ

felhasználását.

(4) Ha a szakértõ a vizsgálat során az adott eljárás tárgyát nem képezõ, személy elleni erõszakos bûncselekmény

elkövetésére utaló körülményrõl vagy olyan bûncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely más

személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles a tudomására jutott adatokat a nyomozó

hatóságnak bejelenteni.”

96. § A Szaktv. a 12/A. §-t követõen a következõ 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § (1) A szakértõ a tevékenysége során általa kezelt személyes adatokat – ha törvény másképp nem rendelkezik –

a kirendelés vagy megbízás befejezését követõen haladéktalanul zárolja.

(2) A befejezett kirendelést vagy megbízást követõen a szakértõ az általa kezelt, zárolt személyes adatokat

tevékenysége szakmai, módszertani, etikai megfelelõségének, valamint jogszabályszerûségének ellenõrizhetõsége

céljából a zárolástól számított 10 évig tárolja, és azokat kizárólag a kirendelõ, megbízó, az igazságügyi szakértõkkel

szemben etikai eljárás lefolytatására jogosult, valamint a személyes adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy

részére továbbíthatja.

(3) A szakértõ az (1) bekezdés szerint zárolt személyes adatokat a zárolástól számított 10 év elteltével törli.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában befejezettnek minõsül a kirendelés vagy megbízás, ha

a) a szakértõi tevékenységért járó díj megfizetésre kerül,

b) a szakértõt a kirendelõ szerv a kirendelés alól felmenti, vagy a kirendelés alapját képezõ ügybõl kizárja, vagy

c) a megbízás külön jogszabályban foglaltak alapján megszûnik.

(5) A szakértõ az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény

(a továbbiakban: Info tv.) szerint megilletõ, a szakértõ által kezelt adatokra (ideértve az átadott adatokat, a vizsgálat

alatt keletkezett adatokat, az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, idõtartamát, az adatfeldolgozó nevét,

címét és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységét, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén

– az adattovábbítás jogalapját és címzettjét) vonatkozó tájékoztatás kiadását – a kirendelõ vagy megbízó

bûncselekmények megelõzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében tett

utasítására – megtagadja.

(6) A szakértõ az általa vezetett adattovábbítási nyilvántartás adatait az adattovábbítástól számított 20 évig köteles

megõrizni.”

97. § A Szaktv. a 12/B. §-t követõen a következõ 12/C. §-sal egészül ki:

„12/C. § Az igazságügyi szakértõ a tevékenységét – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a kamara engedélyével

szüneteltetheti.”
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98. § A Szaktv. 13. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(A kirendelésnek tartalmaznia kell:)

„l) – indokolt esetben – a kirendelõ arra vonatkozó utasítását, hogy a szakértõ az érintett részére az általa kezelt

adatokra vonatkozó, az Info tv. szerinti tájékoztatást megtagadni köteles.”

99. § A Szaktv. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A szakértõt kérésére várható költségeinek 30%-a erejéig, de legfeljebb 100 000 forint költségelõleg

(a továbbiakban: költségelõleg) illeti meg.

(2) Ha a szakértõ költségelõleget kér, a kirendelés kézhezvételétõl számított 3 napon belül a kirendelõ hatóság részére

kérelmét és költségelõlegének számítását – ha a szakértõ számla kiállítására köteles, az elõleg számlájával együtt –

megküldi.

(3) Ha a szakértõ költségelõleget kért, a kirendelõ hatóság a költségelõleget – a (4) bekezdésben foglaltak

kivételével – a szakértõ költségelõleg számításának kézhezvételétõl számított 5 napon belül a benyújtott számla

alapján szakértõ részére megfizeti. A számla kiállítására nem köteles szakértõ részére a költségelõleget átvételi

elismervény ellenében, vagy a szakértõ által meghatározott fizetési számlára történõ átutalással kell kifizetni.

(4) Ha a szakértõ költségelõleget kért és az eljárásban külön jogszabály alapján a szakértõi díj letétjének kiegészítése

volt szükséges, úgy a kirendelõ hatóság a költségelõleget a kiegészítést követõ 5 napon belül megfizeti.

(5) Ha a szakértõ költségelõleget kért, és a költségelõleg megfizetésének igazolását a (3) vagy (4) bekezdésben

meghatározott határidõig nem kapta meg, – külön törvényben meghatározott kiemelt jelentõségû ügyek vagy peres

eljárások kivételével – a kirendelés alóli felmentését kérheti.

(6) Ha a szakértõt a kirendelõ hatóság a kirendelés alól bármely okból felmenti, az errõl szóló határozatában – ha

a költségelõleg megfizetésre került – a szakértõt a költségelõleg visszafizetésére is kötelezi.

(7) Ha a jogerõsen megállapított szakértõi díj nem éri el a költségelõleget, a kirendelõ hatóság a különbözet

visszafizetésére a szakértõt határozatban kötelezi.”

100. § A Szaktv. 24. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A társaságot a névjegyzékbõl törölni kell, ha)

„a) a cégbíróság a cégjegyzékbõl – a 24/B. §-ban megjelölt eset kivételével – törli,”

101. § A Szaktv. a 24/A. §-t követõen a következõ 24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § Ha a társaság társasági formaváltás vagy egyesülés útján szûnt meg, és a jogutód társaság a 20. §

(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, úgy a jogutódlást az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ

hatóság a névjegyzékben átvezeti.”

102. § A Szaktv. 30/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakértõi módszertani levelet az elnökség akkor fogadja el, ha azt a bizottság többsége, de legalább hat tagja

támogatja. Ha a bizottság hat tagból vagy annál kevesebbõl áll, akkor a szakértõi módszertani levelet az elnökség

akkor fogadja el, ha azt a bizottság valamennyi tagja támogatja.”

103. § A Szaktv. a 32. §-t követõen a következõ alcímmel és 33. §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
33. § E törvény 12. § (1) bekezdése, 12/B. §-a és 13. § (1) bekezdés l) pontja a büntetõügyekben folytatott rendõrségi

és igazságügyi együttmûködés keretében feldolgozott személyes adatok védelmérõl szóló, 2008. november 27-i

2008/977/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

104. § A Szaktv. 2. számú melléklet 1. pontja a következõ u) ponttal egészül ki:

(Az igazságügyi szakértõk névjegyzéke az igazságügyi szakértõ következõ adatait, és a szakértõ tevékenységére vonatkozó

tényeket tartalmazza:)

„u) az igazságügyi szakértõ tevékenységével kapcsolatos közleményei („közlemények”).”

105. § A Szaktv. 30. § (1) bekezdésében a „névjegyzékben nem szereplõ” szövegrész helyébe a „megfelelõ szakismerettel

rendelkezõ más” szöveg, 17. § (4) bekezdésében a „szakértõi díjat” szövegrész helyébe a „szakértõi díjat (költségelõleg

fizetése esetén a kifizetett költségelõleggel csökkentett összegét)” szöveg lép.
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8. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

106. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 124. §-ában a „123. §-ban foglaltak” szövegrész helyébe

a „bírósági végrehajtási eljárás szabályai” szöveg lép.

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

szóló 2008. évi XXXIX. törvény módosítása

107. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi

XXXIX. törvény 44. § (2) bekezdése a hatályát veszti.

10. A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

108. § (1) A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés – a (3)–(4a) bekezdésben foglalt kivételekkel – fizetési meghagyás

útján is érvényesíthetõ. E § alkalmazásában nem tekinthetõ pénz fizetésére irányuló követelés érvényesítésének

a zálogjogból fakadó igény zálogkötelezettel szembeni érvényesítése.”

(2) Az Fmhtv. 3. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Nem érvényesíthetõ fizetési meghagyásos eljárás útján az a pénzkövetelés, amelynek a Pp. 24. és 25. §-a szerint

számított összege a négyszázmillió forintot meghaladja; e rendelkezés nem zárja ki, hogy a négyszázmillió forintot

meghaladó pénzkövetelését a jogosult négyszázmillió forintot meg nem haladó részletekben érvényesítse.”

109. § Az Fmhtv. 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A fizetési meghagyás iránti kérelem elutasítása esetén a már kibocsátott fizetési meghagyás hatályát veszti.”

110. § Az Fmhtv. 36. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közjegyzõ az ellentmondást hivatalból elutasítja, ha

a) az elkésett,

b) nem az ellentmondás elõterjesztésére jogosulttól származik, vagy

c) a jogi képviselõvel rendelkezõ fél, a vállalkozás vagy egyéb jogi személy fél azt nem elektronikus úton terjesztette

elõ, és a 10. § (3) bekezdésében meghatározott eset sem áll fenn.”

111. § Az Fmhtv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke

(díjalap); a díjalapba a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt érvényesített kamatkövetelés akkor sem számítandó be,

ha e kamatköveteléssel egyidejûleg a kamatkövetelés után járó újabb kamatkövetelést is érvényesít a jogosult.

Az önállóan érvényesített kamat- és egyéb járulékkövetelés a díjalapba beszámít.”

112. § Az Fmhtv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzõ jogosult; a végrehajtás elrendelése iránti

ügyek elosztására a 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell. Ha a fizetési meghagyást kibocsátó

közjegyzõ valamely okból – ide nem értve a kizárás esetét – nem tud eljárni, az eljáró közjegyzõt a MOKK elnöke

(elnökhelyettese) jelöli ki.”

113. § Az Fmhtv. 55. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha a végrehajtást kérõ ugyanazon fizetési meghagyás alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több,

egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejûleg kéri, csak az egyik adóssal szemben elõterjesztett

végrehajtási kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben elõterjesztett végrehajtható

okirat kiállítási kérelemre 5000 Ft díjat kell adósonként megfizetni; az így megfizetett összes díjat az adósokon egyenlõ

arányban kell behajtani. A díjat a végrehajtást kérõ elõlegezi és a végrehajtás elrendelése esetén az adós, minden más

esetben a végrehajtást kérõ viseli.”
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114. § Az Fmhtv. 55. § (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Ha a végrehajtást kérõ a végrehajtási kérelmét a végrehajtás (biztosítási intézkedés) elrendelése vagy az ügy áttétele

tárgyában hozott határozat meghozatala elõtt visszavonja, a végrehajtási díj és a biztosítási intézkedés elrendelése

iránti díj az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a, de legalább 5000 forint, vagy 50%-a, de

legalább 5000 Ft, ha a kérelem visszavonására a hiánypótlás vagy a jogutódlás tárgyában hozott határozat, illetve

a hiányoknak a közjegyzõ által a Vht. 12. § (2) bekezdése szerinti pótlása után kerül sor.”

115. § Az Fmhtv. 61. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) E törvénynek a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb, igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXXX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2012. március 14-ét követõen elõterjesztett fizetési

meghagyás kibocsátása, végrehajtás elrendelése vagy biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem alapján indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

116. § Az Fmhtv.

a) 9. § (5) bekezdésében a „házastársának a nevét” szövegrész helyébe a „házastársának a vezetéknevét” szöveg,

a „képviselõjének neve” szövegrész helyébe a „képviselõjének vezetékneve” szöveg, a „személy nevével”

szövegrész helyébe pedig a „személy vezetéknevével” szöveg,

b) 29. § (1) bekezdésében az „ilyen kérelem elõterjesztésére” szövegrész helyébe a „fizetésre halasztás vagy

részletfizetés engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére kizárólag” szöveg,

c) 42. § (1) bekezdésében a „fizetési meghagyásos eljárásért” szövegrész helyébe a „fizetési meghagyás kibocsátása

iránti kérelem elõterjesztéséért” szöveg,

d) 46. § (3) bekezdés a) pontjában az „átutalással” szövegrész helyébe az „átutalással, online fizetési felület

igénybevételével” szöveg,

e) 46. § (3) bekezdés b) pontjában a „postai készpénz-átutalási megbízással” szövegrész helyébe a „fizetési számlára

postai úton történõ készpénzbefizetéssel” szöveg,

f) 49. § (4) bekezdésében az „eljárás megszüntetése” szövegrész helyébe az „eljárás 34. § (1) bekezdés a) pontja

alapján történõ megszüntetése” szöveg,

g) 55. § (1) bekezdésében a „végrehajtás elrendeléséért” szövegrész helyébe a „végrehajtási kérelem

elõterjesztéséért” szöveg,

h) 55. § (2) bekezdésében a „biztosítási intézkedés elrendeléséért” szövegrész helyébe a „biztosítási intézkedés

elrendelése iránti kérelem elõterjesztéséért” szöveg

lép.

117. § Az Fmhtv.

a) 24. § (1) bekezdés g) pontjában az „és (4)” szövegrész,

b) 32. § (2) bekezdésében az „a jogosultnak megfizetni, illetve közjegyzõi bizalmi õrzésbe vagy bírói letétbe helyezni

vagy” szövegrész, valamint a „szükség esetén” szövegrész

a hatályát veszti.

11. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

118. § A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történõ beszerzéskor külképviseletenként, az országgyûlési

képviselõcsoportok törvény alapján biztosított mûködési kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor pedig

képviselõcsoportonként külön kell alkalmazni. A (2) bekezdést továbbá külön kell alkalmazni az ügyészségrõl szóló

2011. évi CLXIII. törvény 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban, valamint 10. § (1) bekezdésében említett szerveknek

a részükre jóváhagyott részelõirányzataik terhére megvalósítandó beszerzései vonatkozásában.”
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12. Záró rendelkezések

119. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 118. § 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) Az 1–3. §, 5. §, 7. §, 9–15. §, 17–19. §, 22. §, 23. §, 25. §, 26. §, 52–55. §, 57–66. §, 69. § (2) bekezdés, 70. § (2) bekezdés,

71. § (2) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, 74. §, 75. §, 77. § (2) bekezdés, 78. § a), g), h) és r) pont, 79. § m) és n) pont, 81–83. §,

85. §, 87–89. §, 92–94. §, 99–102. §, 104. § és 105. §, valamint a 108–117. §-ok 2012. március 15-én lépnek hatályba.

(4) A 6. §, 8. §, 16. §, 20. §, 21. §, 24. §, 27–51. §, 68. §, 77. § (3) bekezdés, 78. § i)–p) pontjai, 79. § c)–k) pontjai, a 90. §, 91. §,

106. § és a 107. § 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

(5) A 67. §, a 77. § (1) bekezdése és a 78. § e) pontja 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

120. § E törvény 85. és 86. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

121. § E törvény 95., 96. és 98. §-ai a büntetõügyekben folytatott rendõrségi és igazságügyi együttmûködés keretében

feldolgozott személyes adatok védelmérõl szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítanak meg.

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

2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatáskör és illetékesség

1. § (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény

bírósági nyilvántartásba vételt rendel, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba.

A nyilvántartást vezetõ bíróság illetékes az e törvényben meghatározott polgári nemperes eljárások lefolytatására.

(2) Az e törvényben szabályozott polgári peres eljárások és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

(a továbbiakban: Pp.) 23. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott perek lefolytatására – a törvényben

meghatározott kivétellel – a szervezet székhelye szerinti bíróság illetékes.

2. A bíróság feladata

2. § A bíróság feladata

a) a 4. §-ban meghatározott szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) nyilvántartásba vétele (a továbbiakban:

nyilvántartásba vételi eljárás),

b) a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történõ bejegyzése,

módosítása, törlése (a továbbiakban: változásbejegyzési eljárás),

c) azoknak az egyéb polgári nemperes eljárásoknak a lefolytatása, amelyeket e törvény a bíróság hatáskörébe utal,

d) a szervezet nyilvántartásból való törlése (a továbbiakban: nyilvántartásból való törlési eljárás),

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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e) a civil és az egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) vezetése

és

f) a nyilvántartás adatairól – a törvényben meghatározott módon – tájékoztatás nyújtása.

3. § Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a bíróság az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:

OBH) által mûködtetett, a bíróságok, valamint a felek és az eljárásban részt vevõ egyéb személyek részére

rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ országosan egységes számítástechnikai rendszere (a továbbiakban:

informatikai rendszer) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el.

4. § A bíróság tartja nyilván

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott egyesületet,

b) az Ectv. alapján létrehozott és a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvény szerint mûködõ pártot,

c) az Ectv. alapján létrehozott és a sportról szóló törvény alapján mûködõ szervezetet,

d) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott és a sportról szóló törvény

alapján mûködõ országos sportági szakszövetséget,

e) a Ptk. alapján külön törvénnyel létrehozott köztestületet, ha a külön törvény eltérõen nem rendelkezik,

f) a Ptk. alapján alapított alapítványt és közalapítványt,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján alapított magánnyugdíjpénztárt,

h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerint alapított önkéntes kölcsönös biztosító

pénztárt és az átalakulással létrejövõ vegyes nyugdíjpénztárt,

i) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint létrehozott a hitelintézetek önkéntes

betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapját,

j) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény szerint alapított Munkavállalói Résztulajdonosi

Program szervezetet,

k) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló törvény szerint alapított európai területi társulást,

l) azt a szervezetet, amelynek e törvény szerinti nyilvántartásba vételét törvény elrendeli.

3. A Polgári perrendtartás alkalmazása

5. § (1) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény

nem szabályoz, a Pp. szabályai – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredõ eltérésekkel – megfelelõen

irányadók.

(2) A bírósági titkár elsõ fokon önállóan önálló aláírási joggal eljárhat, érdemi határozatot hozhat a törvényben

szabályozott polgári nemperes eljárásokban.

(3) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban szünetelésnek az e törvényben meghatározott

esetekben van helye.

(4) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a Pp. határidõk számításáról rendelkezõ 104/A. §-át

alkalmazni kell.

(5) A beadvány és mellékletei benyújtása során a Pp. 93. § (3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.

4. A beadványokra vonatkozó általános szabályok

6. § A beadványokat egy példányban – ha jogszabály a beadványra ûrlapot rendszeresít – ûrlapon kell benyújtani.

7. § (1) A beadványokat elektronikus úton történõ eljárás esetén kizárólag ûrlapon lehet benyújtani.

(2) Elektronikus úton történõ eljárás esetén a beadványt

a) minõsített elektronikus aláírással kell ellátni vagy

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás

igénybe vételével kell benyújtani.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a beadványt az informatikai rendszer által biztosított felületen

úgy lehet benyújtani, hogy a beadvány adatait annak benyújtója minõsített elektronikus aláírással látja el.

(4) Az elektronikus úton benyújtott beadványokhoz – jogszabályban meghatározott módon – csatolható melléklet.
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8. § (1) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárások során

a) a magánnyugdíjpénztár,

b) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,

c) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,

d) a köztestület,

e) a kölcsönös biztosító egyesület,

f) a hegyközség,

g) a párt,

h) az országos sportági szakszövetség és

i) a szövetség

a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elõ, e rendelkezés irányadó e szervezetek nyilvántartásba

vétele iránti kérelme benyújtására is.

(2) A beadvány – az (1) bekezdésben foglalton túl – kizárólag elektronikus úton terjeszthetõ elõ, ha

a) a kérelmezõ jogi képviselõvel jár el vagy

b) a kérelmezõ az egyszerûsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri.

(3) A közhasznú szervezetté minõsítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet elõterjeszteni, s az eljárásban a

kérelmezõ a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elõ. A közhasznú szervezet a beadványokat

kizárólag elektronikus úton terjesztheti elõ.

(4) Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmezõ az Ectv.-ben meghatározott beszámolót és mellékletét (a továbbiakban

együtt: beszámoló) elektronikus úton küldi meg az OBH részére.

9. § (1) A jogi képviselõ feladata az általa készített okiratok mellett a kérelem mellékletét képezõ, nem általa készített okiratok

elektronikus okirati formába történõ átalakítása. A jogi képviselõ az eredetileg nem elektronikus formában készült

okiratok megõrzésérõl az ügyvédekrõl szóló törvényben szabályozott módon gondoskodik.

(2) Az elektronikus útra kötelezett – ha nem jogi képviselõvel jár el – és az elektronikus eljárást választó kérelmezõ köteles

gondoskodni a beadvány mellékleteit képezõ papír alapú okiratok elektronizálásáról és a papír alapú okiratok

õrzésérõl.

(3) Az elektronikus útra kötelezett – ha nem jogi képviselõvel jár el – és az elektronikus eljárást választó kérelmezõ, illetve

a jogi képviselõ köteles a papír alapú okiratot a bíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezõség

megállapítása érdekében, ha e tekintetben a bíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban

elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara gondoskodik.

(4) A beadványt és annak elektronikus okirati formába átalakított mellékleteit az elektronikus útra kötelezett – ha nem jogi

képviselõvel jár el – és az elektronikus eljárást választó kérelmezõnek, illetve a jogi képviselõnek kell külön

jogszabályban meghatározott módon, az informatikai rendszeren keresztül a bíróságnak megküldenie. A kérelem

benyújtására vonatkozó határidõk számítása szempontjából a beadvány informatikai rendszerbe érkezésének

idõpontja irányadó.

(5) A hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók vagy más szervek által kiadott – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában –

minõsített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez.

(6) E § alkalmazásában az okirat akkor tekintendõ elektronikus okirati formába átalakítottnak, ha az okirat elektronikus

másolatának képe megegyezik a papír alapú okiratéval.

10. § Azt, hogy a beadvány elektronikus benyújtására szolgáló, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott

módokat és technikai eszközöket jogszerûen alkalmazzák, vélelmezni kell.

11. § (1) Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmezõ beadványát választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, ebben

az esetben az eljárás folyamán – az eljárás jogerõs befejezéséig – a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell

tartania.

(2) Ha az elektronikus útra nem kötelezett kérelmezõ eljárására az elektronikus utat választotta, utóbb, a beadvány papír

alapú benyújtásával egyidejûleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés engedélyezését.

A kérelmezõnek a kérelemben valószínûsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt

az elektronikus úton történõ eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene. A papír alapú eljárásra

való áttérés engedélyezése esetén errõl külön végzést hozni nem kell, az áttérés iránti kérelem elutasításáról a bíróság

végzéssel határoz, a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
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(3) A papír alapú eljárásra való áttérés iránti kérelem elutasítása esetén azonos okból ismételten áttérés iránti kérelmet

nem lehet benyújtani, az ennek ellenére benyújtott áttérés iránti kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) Ha a bíróság az áttérés iránti kérelmet elutasítja, felhívja a kérelmezõt, hogy a papír alapon megküldött beadványt

szabályszerûen elektronikus úton nyújtsa be. Ha a kérelmezõ e felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság a kérelmet

elutasítja. A bíróság a felhívást, az áttérés iránti kérelem elutasítását és a kérelem elutasítását papír alapon közli

a kérelmezõvel.

12. § Ha az elektronikus útra nem kötelezett kérelmezõ az eljárás folyamatban léte alatt kíván az elektronikus útra áttérni,

beadványát elektronikus úton kell benyújtania, és a továbbiakban a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell

tartania.

13. § Elektronikus úton történõ beadás esetén a beadvány benyújtásáról annak benyújtója az informatikai rendszer útján

automatikusan visszaigazolást kap.

14. § (1) A bíróság – jogszabályban meghatározott módon – rögzíti az informatikai rendszerben

a) a papír alapú ûrlap e törvényben és külön jogszabályban meghatározott adatait,

b) a papír alapú ûrlapot,

c) a papír alapú ûrlaphoz csatolt mellékleteteket és

d) az elektronikus beadványt és mellékleteit.

(2) A papír alapú iratok – 9. § (6) bekezdésben meghatározott módon történõ – elektronizálására a bíróságnak öt

munkanap áll rendelkezésére. Az iratok elektronizálásához szükséges idõt – legfeljebb azonban öt munkanapot –

az ügyintézési határidõ számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

5. Kézbesítés

15. § (1) Az elektronikus útra kötelezett kérelmezõ és az elektronikus utat választó kérelmezõ részére a bíróság az iratokat

törvényben meghatározott módon, a hivatalos szerv hivatalos iratainak kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint,

elektronikus úton kézbesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint kézbesített irat megõrzi közokirati minõségét.

16. § (1) A bíróság az ügyész részére elektronikus úton küldi meg az iratokat.

(2) A bíróság az állami adóhatósággal, a Központi Statisztikai Hivatallal, más hatósággal és a cégbírósággal a kapcsolatot

az informatikai rendszer alkalmazásával elektronikus úton tartja.

17. § (1) Ha a belföldi idézési címmel és belföldi idézési címû képviselõvel sem rendelkezõ kérelmezõ a szervezet

nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg nem jelöl meg belföldi idézési címû kézbesítési

megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt kézbesíthetõ, a bíróság felhívja, hogy

a felhívás kézhezvételétõl számított harminc napon belül a kézbesítési megbízott nevét és címét jelentse be, és

– szükség szerint – egyidejûleg a kézbesítési megbízottal kötött és teljes bizonyítóerejû magánokiratba vagy

közokiratba foglalt megbízási szerzõdését nyújtsa be. A felhívás a (2) bekezdésben írt jogkövetkezményekre való

tájékoztatást tartalmaz.

(2) Ha a belföldi idézési címmel és belföldi idézésû címû képviselõvel sem rendelkezõ kérelmezõ a kérelem – ide nem

értve a szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet – benyújtásával egyidejûleg nem jelöl meg belföldi

idézési címû kézbesítési megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt kézbesíthetõ,

az eljárás szünetel. A szünetelésrõl és az eljárás szünetelés okán történõ megszûnésrõl nem kell végzést hozni.

18. § (1) Az eljárás akkor is szünetel, ha az elektronikus útra kötelezett vagy elektronikus utat választó kérelmezõ nem biztosítja

– külön jogszabályban meghatározott módon – azt, hogy részére (képviselõ, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos

iratok elektronikus úton kézbesíthetõek legyenek.

(2) Az eljárásnak az (1) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésben meghatározott okból bekövetkezõ szünetelésrõl és

az eljárás szünetelés okán történõ megszûnésrõl nem kell végzést hozni.
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6. Egyéb általános szabályok

19. § (1) Ha e törvény vagy az igazságügyért felelõs miniszter rendelete másként nem rendelkezik, a bíróság a határozatait és

más iratait az informatikai rendszer alkalmazásával állítja elõ.

(2) E törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alapján a bíróság által az informatikai

rendszer útján elõállított jegyzõkönyv (igazolás), határozat (értesítés), és az ezekrõl kiállított papír alapú másolat

(kiadmány) közokirat. Ugyanilyen bizonyító erõvel bizonyítja a kérelmezõk beadványairól, valamint a kézbesítési

bizonyítványról (tértivevényrõl) a bíróság vagy az informatikai rendszer által készített másolat, illetve ezen iratokról a

rendszerbe bevitt adatok, valamint ezen adatok alapján készített okirat azt, hogy annak tartalma az eredeti okiratéval

megegyezik.

(3) A bíróság által az informatikai rendszer alkalmazásával elõállított vagy az informatikai rendszer útján automatizáltan

elõállított irat a Pp. 195. §-a szerinti elektronikus közokirat.

II. FEJEZET
A KÉRELMEK TARTALMI ELEMEI

7. A szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok

20. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a kérelmezõ nevét, lakóhelyét (székhelyét),

c) a szervezet nevét, elnevezését,

d) a szervezet székhelyét,

e) a szervezet képviselõjének nevét, lakóhelyét,

f) a képviseleti jog terjedelmét,

g) a szervezet célját,

h) a szervezet célja szerinti besorolását,

i) az alapító okirat, alapszabály (a továbbiakban együtt: létesítõ okirat) keltét,

j) – az adószám és a statisztikai számjel beszerzése érdekében – a szervezet gazdasági tevékenységei közül

a fõtevékenységet és

k) a szervezet típusát.

(2) A kérelemben a szervezet célja szerinti besorolását jogszabályban meghatározott módon kell megadni.

(3) A szervezet valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén a nyilvántartásba vétel iránti

kérelemnek tartalmaznia kell a következõket is:

a) a jogi személy szervezeti egység nevét, székhelyét és

b) a jogi személy szervezeti egység ügyintézõ és képviseleti szervének nevét.

(4) A kérelmezõ erre irányuló kérelme esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet rövidített vagy magyar nyelvû

elnevezésének megfelelõ idegen nyelvû elnevezését is.

21. § (1) A kérelemhez csatolni kell

a) a szervezet létesítõ okiratát és

b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát.

(2) Ha a szervezet alapításában jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vesz részt,

a kérelemhez csatolni kell a jogi személy alapító jogi személyiségét igazoló okiratot vagy a jogi személyiséggel nem

rendelkezõ gazdasági társaságként való mûködést igazoló okiratot és a szervezet nevében eljáró képviselõ képviseleti

jogát igazoló okiratot is.

(3) Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni

kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke fûzõdik, a kérelemhez csatolni kell

a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.

(5) Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedõ személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar

Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.
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(6) Ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön

jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását

igazoló okiratot.

(7) Ha a kérelmezõ a szervezet magyar nyelvû elnevezésének megfelelõ idegen nyelvû elnevezését is kéri nyilvántartásba

venni, a magyar nyelvû elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített – idegen nyelvû

fordításával kell igazolnia, hogy az idegen nyelvû elnevezés a magyar nyelvû elnevezésének megfelel. Ha a bíróságnak

a fordítás megfelelõségével szemben kétsége merül fel, a kérelmezõtõl a magyar nyelvû elnevezés idegen nyelvû

hiteles fordítást kérheti.

(8) Képviselet esetén a Pp. 69–73. §-át megfelelõen alkalmazni kell.

22. § Ha külön jogszabályban elõírt kötelezettségek teljesítése feltétele a szervezet nyilvántartásba vételének, a kérelemnek

tartalmaznia kell azokat az adatokat és a kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat is, melyek alapján

megállapítható, hogy a szervezet a külön jogszabályban elõírt kötelezettségeket teljesítette.

8. A változásbejegyzési kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok

23. § A változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a kérelmezõ nevét, lakóhelyét (székhelyét),

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát,

d) a változásbejegyzési kérelemmel érintett adatokat, annak megjelölésével, hogy melyek az új, a módosított vagy a

törlendõ adatok.

24. § (1) A változásbejegyzési kérelemhez – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nyilvántartásba vétel iránti

kérelemhez csatolandó iratokat kell csatolni.

(2) A változásbejegyzési kérelemhez nem kell csatolni azokat az okiratokat, amelyek a bíróság rendelkezésére állnak,

s amelyek a változásbejegyzési kérelem adatai alapján megállapíthatóan nem módosultak.

(3) A létesítõ okirat módosítása esetén a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a létesítõ okirat változásokkal

egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

9. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok

25. § A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemnek – ha a szervezet jogutód nélküli megszûnését határozta el –

tartalmaznia kell:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a kérelmezõ nevét, lakóhelyét,

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát és

d) az arra való utalást, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztek.

26. § A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez csatolni kell

a) – alapítvány kivételével – a szervezet legfõbb szervének a szervezet megszûnését elhatározó ülése

jegyzõkönyvét,

b) a szervezet legfõbb szervének a szervezet megszûnését elhatározó ülése jelenléti ívét a jelenlévõ tagok nevével,

lakóhelyével (székhelyével), aláírásával, képviselet esetén a képviseleti minõség feltüntetésével,

c) azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, amelynek alapján megállapítható, hogy a szervezet nyilvántartásból való

törlésének törvényi feltételei bekövetkeztek.

27. § Végelszámolás lefolytatása esetén a kérelemhez csatolni kell a végelszámolás eredményes befejezését igazoló

okiratot.
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III. FEJEZET
AZ E TÖRVÉNYBEN SZABÁLYOZOTT POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI

10. A bíróság feladata a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását követõen

28. § (1) A bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmet

megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye

a) az ügy áttételének,

b) a kérelem hivatalból történõ elutasításának vagy

c) hiánypótlásnak

és a szükséges intézkedéseket megteszi.

(2) Ha az ügy áttételének azért van helye, mert az e törvény szerinti eljárás lefolytatására másik bíróság illetékes, a bíróság

az iratokat az informatikai rendszer alkalmazásával adja át, egyúttal a papír alapon érkezett iratokat megküldi az eljárás

lefolytatására illetékes bíróságnak.

11. A kérelem elutasítása

29. § (1) A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelmet hivatalból végzéssel elutasítja, ha

a) az eljárásra a bíróság joghatósága törvény, európai uniós jogszabály vagy nemzetközi egyezmény rendelkezése

alapján kizárt,

b) a jogi képviselõ által benyújtott kérelem nem tartalmazza a 20. § (1) bekezdésében foglaltakat vagy a kérelemhez

a meghatalmazást nem csatolták vagy

c) a jogi képviselõvel rendelkezõ kérelmezõ vagy az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmezõ kérelmét nem

elektronikus úton terjesztette elõ.

(2) A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hatvan napon belül elutasítja, ha a kérelmezõ a hiánypótlási felhívást

követõen a kitûzött határidõ alatt a hiánytalan kérelmet (annak hiánypótlási felhívásban megjelölt részét) nem

nyújtotta be, és emiatt a kérelem nem bírálható el.

(3) Ha a nyilvántartásba vételi kérelem elutasítását követõen harminc napon belül ismételten kérik a szervezet

nyilvántartásba vételét, a korábbi eljárásban benyújtott – hiánypótlási felhívással nem érintett – iratokat nem kell

ismételten benyújtani, azok az új eljárásban felhasználhatóak. A határidõ elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

12. A szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelem érdemi vizsgálata

30. § (1) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történõ elutasításának nincs helye, és nem kell

a kérelmezõt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmezõ a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság

a szervezetet legkésõbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

(2) A Pp. 95. §-át és 104. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hiánypótlásra megfelelõ – legfeljebb negyvenöt

napos – határidõt kell biztosítani, amely határidõ kérelemre, indokolt esetben, legfeljebb a kérelemben megjelölt

idõtartamig meghosszabbítható.

(3) A kérelmezõ a hiánypótlás teljesítésekor kérheti, hogy a bíróság ismételt hiánypótlásra (ismételt hiánypótlás) hívja fel,

ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem szereplõ –

hiányosságban szenved, amely alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye. Az ismételt hiánypótlásra a

hiánypótlás szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a bíróság a kérelmezõt nem hívhatja fel olyan hiány pótlására, amely

az eredeti kérelemben vagy annak mellékletében is hiányos volt.

(4) Az (1) bekezdésben és a 29. § (2) bekezdésében megállapított határidõbe a törvényben meghatározott eseteken

túlmenõen nem számít bele

a) hiánypótlási, ismételt hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlási, ismételt hiánypótlási felhívás kibocsátásától a

hiányok pótlásáig terjedõ idõ,

b) a kizárás tárgyában való döntéshez szükséges idõ és

c) az igazolási kérelem tárgyában való döntéshez szükséges idõ

sem.
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31. § A Pp. 95. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a beadvány hiányainak pótlása végett

a nem helyben lakó kérelmezõt is maga elé idézheti.

32. § Ha a bíróság döntési kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget, a bíróság elnöke felhívja a bírót (bírósági

titkárt), hogy soron kívül, nyolc napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a kérelem elbírálása érdekében.

A bíró (bírósági titkár) a kérelem elbírálását követõen a bíróság elnökének beszámol arról, hogy mi volt az indoka

annak, hogy döntési kötelezettségének határidõn belül nem tett eleget.

33. § Az ügyésznek – ha az ügyészség látja el a szervezet feletti törvényességi ellenõrzést – kézbesíteni kell a nyilvántartásba

vételi, a változásbejegyzési és a nyilvántartásból való törlés iránti eljárás során a nem az ügy érdemében hozott

fellebbezhetõ végzést és az ügy érdemében hozott végzést.

13. Az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás

34. § (1) Ha az egyesület [4. § a) pont] vagy az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez (változásbejegyzési

kérelemhez) a jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült létesítõ okiratot csatolnak, a nyilvántartásba

vételi kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kizárólag a jogszabályban meghatározott mintaokirat szerinti mellékleteket lehet

csatolni.

(3) Ha a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor – ideértve azt az esetet is, ha

elhagyásra kerül a mintaokirat jellegre történõ utalás – a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) A nyilvántartásba vételi kérelem elbírálásáról a bíróság a kérelem érkezését követõ tizenöt napon belül határoz.

A bíróság e határidõn belül intézkedik a nyilvántartásba vételt elrendelõ, illetõleg a nyilvántartásba vételi kérelmet

elutasító végzés kérelmezõ és ügyész részére történõ kézbesítése iránt.

(5) A bíróság az egyszerûsített nyilvántartásba vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha hiánypótlási felhívás

kibocsátásának vagy áttételnek lenne helye.

(6) Ha e § másképp nem rendelkezik az egyszerûsített nyilvántartásba vétel során e törvény rendelkezéseit megfelelõen

alkalmazni kell.

14. A szervezet neve, elnevezése

35. § (1) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történõ elutasításának nincs helye, a bíróság

hivatalból megvizsgálja, hogy a szervezet neve, elnevezése (ezen alcímben a továbbiakban együtt: neve) megfelel-e

a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményének.

(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott követelményének való megfelelõséget a hiánypótlási felhívás

kibocsátása elõtt, ha pedig hiánypótlási felhívás kibocsátásának egyéb okból nem lenne helye, a határozat

meghozatala elõtt vizsgálja.

36. § (1) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névkizárólagosság követelményének, ha az

különbözik az ország területén hasonló mûködési körben tevékenykedõ, nyilvántartásba vett szervezet nevétõl, a név

az egyediesítésre alkalmas, azaz a megjelölés a szervezetnek sajátos, más szervezettõl eltérõ jelleget ad, kizárja

az összetévesztés lehetõségét.

(2) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névvalódiság követelményének, ha a szervezet

nevében nem szerepel olyan kifejezés, amely a szervezet jelentõségét vagy mûködését illetõen megtévesztésre

alkalmas. A szervezet neve – a köztestület kivételével – nem keltheti azt a látszatot, hogy köztestületként mûködik.

(3) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névszabatosság követelményének, ha a szervezet

neve a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek megfelel, kiejthetõ, megjegyezhetõ, azonosítható.

(4) A szervezet neve nem lehet kizárólag számok vagy betûk halmaza. Nem használhatók névként vagy annak egyes

elemeiként az országban meg nem honosodott idegen szavak. A latin vagy egyéb idegen szavak, kifejezések,

elnevezések használatát a szervezet nemzetközi, nemzetiségi jellege, a történelmi hagyományok folytatása

indokolhatja. Egyéb esetekben csak akkor fogadható el, ha közismert, a köznyelv által elfogadott idegen nyelvû

kifejezésrõl van szó.
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(5) Ha a szervezet neve nem felel meg a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a névszabatosság követelményének,
a bíróság felhívja a kérelmezõt, hogy a létesítõ okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely megfelel
a jogszabályi követelményeknek.

(6) A szervezet rövidített nevének és idegen nyelvû elnevezésének is meg kell felelnie az (1)–(3) bekezdésben és a 35. §
(1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

15. A változásbejegyzési eljárás és a módosított alapító okirat, az alapszabály és a beszámoló
benyújtásának szabályai

37. § (1) A változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
A változásbejegyzési kérelmet a létesítõ okirat módosítását, illetve az adat változását eredményezõ, a szervezet arra
jogosult szerve határozatának elfogadását követõ hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.

(2) Ha a változásbejegyzési kérelembõl az tûnik ki, hogy a szervezet – alapítvány esetében az alapító – elmulasztotta
a változásbejegyzési kérelem határidõben történõ benyújtását, a bíróság törvényességi ellenõrzést kezdeményezhet
az ügyészségnél, ha az ügyészségnek a szervezet felett törvényességi ellenõrzési joga van.

(3) Ha a változásbejegyzési kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan változásbejegyzési eljárás van folyamatban,
annak jogerõs befejezéséig az újabb változásbejegyzési eljárást a bíróság felfüggeszti, az eljárás felfüggesztésre
egyebekben a Pp. tárgyalás felfüggesztésére vonatkozó szabályait megfelelõen alkalmazni kell.

(4) A 29. § (2) bekezdésében és a 30. § (1) bekezdésben megállapított határidõbe a 30. § (4) bekezdésében foglaltakon
túlmenõen, nem számít bele a (3) bekezdésben meghatározott idõ sem.

38. § (1) A létesítõ okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróságnak.
(2) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítõ okiraton a kérelmezõ – ha a kérelmezõ jogi képviselõvel jár el, a jogi képviselõ

– igazolja, hogy a létesítõ okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítõokirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetû okiratból egyértelmûen ki kell tûnnie, hogy az egységes szerkezetû
okirat elkészítésére a létesítõ okirat mely pontjának változása adott okot.

(3) A bíróság a szervezet nyilvántartásba vételi eljárás szabályai szerint vizsgálja, hogy a létesítõ okirat módosítása
megfelel-e a jogszabályoknak.

39. § (1) A beszámolót – ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe helyezésére köteles – az OBH
részére kell megküldeni.

(2) Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére az országos névjegyzékben, napi feltöltéssel kerül sor. A papír
alapon megküldött beszámoló elektronizálására és az országos névjegyzékbe történõ feltöltésére az OBH-nak húsz
munkanap áll rendelkezésére.

(3) Ha a beszámolót elektronikus úton küldték meg a beszámoló közzétételre történõ megküldésének teljesítésérõl
az idõpont megjelölésével az informatikai rendszer útján elektronikus igazolást kell küldeni.

(4) A beszámoló megküldésére vonatkozó határidõk tekintetében az OBH-hoz történõ – elektronikus úton történõ
megküldés esetén az informatikai szempontból szabályszerû – érkezés idõpontja irányadó. A beszámoló akkor
tekinthetõ informatikai szempontból szabályszerûnek, ha a beszámolóhoz a jogszabályban elõírt mellékleteket
csatolták és a mellékletek tartalma, formátuma informatikailag értelmezhetõ.

(5) A közzétett beszámoló – az informatikai rendszer útján – az országos névjegyzékben a szervezet nevének vagy
nyilvántartási számának megadásával, keresõprogram segítségével is megismerhetõ.

(6) A beszámolót és – papír alapú megküldés esetén – a beszámoló elektronikus másolatát is a bíróság õrzi.
Az elektronikus úton megküldött beszámolót úgy kell megõrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetõségét,
folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetõsége
(olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés
ellen is.

(7) A bíróság az informatikai rendszer útján ellenõrzi a beszámoló megküldésének tényét és idõpontját.

40. § (1) Ha a szervezet a beszámolót elektronikus úton küldi meg az OBH részére, ennek során nincs helye a papír alapú
beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történõ átalakításának.

(2) A beszámolónak az OBH részére történõ megküldésével a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének
is eleget tesz.
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(3) A számviteli törvény és az Ectv. szerinti beszámoló elektronikus okiratként történõ elkészítése nem jogosít a

beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetõen a számviteli törvényben és az Ectv.-ben elõírt

rendelkezésektõl való eltérésre.

(4) A beszámolót a szervezetnek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti

képviselõje küldi meg a bíróság részére.

(5) Ha a szervezet a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat alapján

határozott, úgy a (4) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követõen elektronikus úton megküldött

beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a (4) bekezdés szerinti személy a papír alapú

beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megõrzi, és amennyiben a megküldött

beszámoló szabályszerûségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a bíróság, illetve a törvényességi

ellenõrzést folytató ügyészség felhívására bemutatni.

(6) A beszámolóhoz kötelezõ könyvvizsgálat esetén mellékelni kell – a független könyvvizsgálói jelentést is. E törvény

beszámolóra vonatkozó elõírásait a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelõen alkalmazni kell.

16. A szervezet adószáma és statisztikai számjelének nyilvántartásban történõ rögzítése

41. § (1) A bíróság az adószám, illetve statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat a nyilvántartásba vételrõl szóló

határozat jogerõre emelkedése megállapításának napját követõ öt munkanapon belül az informatikai rendszer

alkalmazásával továbbítja az állami adóhatósághoz, illetve a Központi Statisztikai Hivatalhoz. E szervek a beadvány

hozzájuk érkezésének napján a létrehozott adószámról, illetve a statisztikai számjelrõl tájékoztatást küldenek a bíróság

részére.

(2) A bíróság a statisztikai számjel beszerzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatallal közli a szervezet nevét,

székhelyét, nyilvántartási számát és a szervezet mindenkor hatályos TEÁOR szerinti fõtevékenység kódját.

(3) A bíróság a szervezet adószámát és statisztikai számjelét az állami adóhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal

tájékoztatása alapján hivatalból, elektronikus úton jegyzi be a nyilvántartásba, az adat bejegyzésérõl nem kell végzést

hozni.

17. A nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás általános szabályai

42. § (1) A szervezet, ha az Ectv. vagy külön törvény így rendelkezik végelszámolás lefolytatása után, illetve – ha a szervezetre

irányadó törvény ezt megengedi – ennek hiányában is kérheti a törlését a nyilvántartásból. A kérelem elbírálására

a nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a szervezetnek – törvény rendelkezése alapján – végelszámolást kell lefolytatnia, a szervezet nyilvántartásból való

törlésére irányuló kérelmet a végelszámolónak kell benyújtania.

43. § (1) A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból

a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a szervezet megszüntetésérõl szóló jogerõs végzése vagy

b) a szervezet feloszlatásáról, megszüntetésrõl vagy megszûnése megállapításáról rendelkezõ jogerõs ítélet

alapján.

(2) Ha a bíróság a szervezetet feloszlatja, megszünteti vagy a szervezet megszûnését megállapítja, a feloszlatásról,

megszüntetésrõl vagy a megszûnés megállapításáról szóló jogerõs ítéletet megküldi a nyilvántartást vezetõ

bíróságnak.

(3) A (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a bíróság a szervezetet – kivéve, ha a szervezetre irányadó

jogszabály másképp rendelkezik – a kényszer-végelszámolási eljárás vagy a felszámolási eljárás lefolytatását követõen

törli a nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.

18. A közhasznú nyilvántartásba vétel és a közhasznú minõsítés nyilvántartásból való törlése

44. § (1) A bíróság a szervezet – illetve alapítvány esetében az alapító vagy az alapítvány – kérelmére polgári nemperes

eljárásban dönt a szervezet közhasznúvá minõsítésérõl és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl.

Alapítvány esetében a kérelmet az alapítónak kell benyújtania, ha a kérelemben úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz

korábban benyújtott létesítõ okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben elõírt rendelkezéseket. Az eljárásra a nyilvántartást

vezetõ bíróság illetékes.
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(2) A bíróság a kérelemrõl – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem beérkezését követõ harminc napon belül dönt.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró bíróság megjelölését,

b) a kérelmezõ nevét, lakóhelyét (székhelyét) és

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát.

(4) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy

a) az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett beszámolókból megállapítható és

b) a létesítõ okirat tartalmazza az Ectv.-ben elõírt rendelkezéseket.

(5) A kérelemhez csatolni kell a vezetõ tisztségviselõ nyilatkozatát arról, hogy nem esik az Ectv.-ben meghatározott kizáró

ok alá és a korábbi két év beszámolóját.

(6) Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítõ okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben

elõírt rendelkezéseket, a kérelemhez csatolni kell a létesítõ okirat módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalt

szövegét. A kérelemhez a belsõ szabályzatot is csatolni kell, ha törvény alapján a szervezet szabályzatot készített.

(7) Ha a kérelmezõ a korábbi két év beszámolóját papír alapon küldte meg az OBH részére, azok elektronikus ûrlapként

elkészített másolatát – a bíróság felhívására – meg kell küldeni a bíróság részére. A bíróság akkor hívhatja fel a

szervezetet a korábbi két év beszámolója elektronikus ûrlapként elkészített másolatának megküldésére, ha a papír

alapon megküldött beszámolók OBH által készített elektronikus másolatai az automatizált döntéshozatalra nem

használhatóak fel.

(8) Ha a kérelemhez a (6) bekezdés alapján létesítõ okiratot csatolnak, a bíróság a változásbejegyzési kérelemrõl és

a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételérõl egy eljárásban dönt.

(9) A (8) bekezdés kivételével a bíróság a beszámolók, és a bírósághoz korábban benyújtott létesítõ okirat alapján dönt

a szervezet közhasznúvá minõsítésérõl, ebben az esetben az eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs

helye.

45. § (1) A bíróság a közhasznú szervezet letétbe helyezett beszámolóját a letétbe helyezést követõ hatvan napon belül

– az informatikai rendszer alkalmazásával, automatizált módon – megvizsgálja. Ha a beszámoló alapján azt állapítja

meg, hogy a szervezet a közhasznúvá minõsítés feltételeinek nem felel meg, a szervezet közhasznú minõsítésének

megszüntetésérõl és az erre vonatkozó adat nyilvántartásból való törlésérõl határoz.

(2) A cégbíróság és ha a nyilvántartásba vételre nem bíróság jogosult, az erre jogosult szervezet az (1) bekezdés és a 44. §

rendelkezései szerint jár el – az eljárására irányadó szabályok szerint – az általa nyilvántartott szervezet közhasznúvá

minõsítése és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történõ bejegyzésére, illetve a közhasznú minõsítés

megszüntetése és a közhasznú jogállás nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás során.

19. Jogorvoslatok

46. § (1) Ha e § másképp nem rendelkezik a törvény elsõfokú eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú eljárásban is

megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A nem az ügy érdemében hozott fellebbezhetõ végzések elleni fellebbezést és az ahhoz csatolt mellékleteket az

elektronikus útra kötelezett és az elektronikus utat választó kérelmezõnek elektronikus úton kell a bíróság részére

megküldenie.

(3) Az elsõ fokon eljárt bíróság az iratokat az informatikai rendszeren keresztül, közvetlenül terjeszti fel a másodfokú

bíróság részére.

(4) A másodfokú bíróság az ügy iratait és a másodfokú határozatot az informatikai rendszeren keresztül küldi meg az

elsõfokú bíróságnak. A másodfokú bíróság határozatának papír alapú kiadmányát is megküldi az elsõ fokon eljárt

bíróság részére, ha a kérelmezõ az elsõ fokon eljáró bírósághoz beadványát papír alapon nyújtotta be.

(5) Az ügyész a fellebbezést elektronikus úton küldi meg a bíróság részére.

(6) A másodfokú bíróság a fellebbezésrõl a felterjesztéstõl számított hatvan napon belül dönt. Ha a bíróság döntési

kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget, a bíróság elnöke felhívja a bírói tanács elnökét, hogy soron kívül,

nyolc napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a fellebbezés elbírálása érdekében. A bíró a kérelem

elbírálását követõen a bíróság elnökének beszámol arról, hogy mi volt az indoka annak, hogy döntési

kötelezettségének határidõn belül nem tett eleget.
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IV. FEJEZET
AZ EGYES NYILVÁNTARTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

20. Utaló rendelkezés

47. § E törvény rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott polgári nemperes eljárásokban az e fejezetben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

21. Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló kérelem tartalmi elemei

48. § (1) Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a 20. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmaznia kell az

alapítvány vagyonának kezelésére kijelölt kezelõ szerv nevét, illetve megnevezését, valamint lakóhelyét (székhelyét),

vagy az említett célból létrehozott kezelõ szervezet tagjainak nevét, lakóhelyét is.

(2) Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemben nyilatkozni kell a következõkrõl is:

a) az alapítvány típusáról (alapítvány, a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási

tevékenységet végzõ alapítvány),

b) az alapítvány vagyonfelhasználási módjáról, a felhasználható vagyon mértékérõl,

c) arról, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány).

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az alapító okirat tartalmával egyezõen kell megtenni.

49. § (1) Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon túlmenõen csatolni kell a

következõket is:

a) az alapítvány kezelõ szerve (szervezete) tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott

követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozatát,

b) az igazolást az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról

ba) pénzbeli vagyonrendelés esetén a pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fizetési vagy pénzforgalmi számlán

elhelyezett összegrõl, az ügyvéd vagy a bíróság igazolását az ügyvédi vagy bírósági letétrõl vagy a

közjegyzõ igazolását az alapítvány céljára rendelt vagyon bizalmi õrzésbe adásáról,

bb) – a legalább a mûködés megkezdéséhez szükséges pénzbeli vagyonrendelésen túlmenõen – egyéb

vagyonrendelés esetén az alapítói nyilatkozatot,

c) felügyelõ szerv esetén a felügyelõ szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott

követelményekre vonatkozó nyilatkozatát és

d) az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatát.

(2) Az alapítvány szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti

kérelemhez csatolni kell az igazolást az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre

bocsátásáról is.

(3) Az (1) bekezdés ba) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt igazolásból ki kell tûnnie, annak, hogy az alapító a fizetési

vagy pénzforgalmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, illetve a bizalmi õrzésbe adott összeg felett a

nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem rendelkezhet, s hogy azt az alapítvány nyilvántartásba vétele esetén az

alapítványnak kell átadni.

(4) Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell a külön törvényben meghatározott iratokat is.

22. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelem

50. § Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon túlmenõen az új vagy a megfelelõen

módosított – a megszûnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkezõ – alapító okiratot is csatolni kell.

23. Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárás

51. § Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az alapító nyújthatja be. Ha az alapítványt több alapító hozta létre,

a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alapítóknak együttesen kell benyújtaniuk.
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52. § Az alapítvány alapítóját megilletõ jogok, és az alapítót terhelõ kötelezettségek tárgyában perképességgel az alapító

rendelkezik, az eljárásban hozott határozatokat az alapítványnak is kézbesíteni kell.

24. Az alapítvány nyilvántartásban szereplõ adatainak módosítására irányuló eljárás

53. § (1) Alapítvány esetében a változásbejegyzési kérelmet az alapítónak kell benyújtania és az alapító gyakorolja a kérelmezõt

megilletõ jogokat és kötelezettségeket.

(2) Ha az állami alapító által alapított alapítvány, és állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított

alapítvány esetében az alapítók új kezelõ (szervet) szervezetet jelölnek ki, a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell

az állami alapító nyilatkozatát arról, hogy a kezelõ szervezet mely tagját jelölte.

25. Az alapítvány kezelõ szervének (szervezetének) bíróság általi kijelölésére irányuló eljárás

54. § (1) A bíróság a kezelõ szerv (szervezet) kijelölésérõl polgári nemperes eljárásban határoz, ha

a) az alapító nem él a kezelõ szerv (szervezet) kijelölésének jogával vagy az alapító által kijelölt szerv (szervezet)

a feladat ellátását nem vállalja,

b) az alapító halála vagy jogutód nélküli megszûnése miatt az alapítói jogok gyakorlására nem kerülhet sor.

(2) Ha a kezelõ szerv (szervezet) kijelölésének feltételei fennállnak, a bíróság az ügyész indítványára vagy az egyéb

érdekelt kérelmére az eljárást megindítja.

(3) Az e §-ban szabályozott eljárás során a bíróság az alapítvány célja szerinti szakterületen mûködõ szervezettõl

javaslatot kérhet a kezelõ szerv (szervezet) tagjaira vonatkozóan.

26. Az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló

változásbejegyzési eljárás

55. § Ha az alapító a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján az alapítvány kezelõ szerve (szervezete) kijelölését visszavonja és új

kezelõ szervet (szervezetet) jelöl ki, változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az új kezelõ szerv (szervezet)

nyilvántartásba vételét.

56. § (1) Az 55. § szerinti változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell

a) azokat az okiratokat, amelyek valószínûsítik, hogy az alapítvány kezelõ szerve (szervezete) veszélyezteti az

alapítvány célját,

b) az alapítvány új kezelõ szerve, illetve kezelõ szervezete tagjainak a tagság elfogadására, valamint a jogszabályban

meghatározott követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozatát és

c) az alapító okirat módosítását.

(2) A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg a kezelõ szervnek vagy a kezelõ szervezet tagjainak, hogy a

kézbesítéstõl számított tizenöt napon belül nyilatkozzanak arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatják-e.

(3) Ha a kérelemben foglaltakat a kezelõ szerv vagy a kezelõ szervezet bármely tagja vitatja, vagy a kezelõ szervezet

bármely tagja részére az alapító által a bíróság felhívására megjelölt újabb címre a felhívás nem volt kézbesíthetõ,

a bíróság a változásbejegyzési eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevél

benyújtásával kezdeményezheti az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) kijelölésének nyilvántartásba történõ

bejegyzését, erre az alapítót az eljárást megszüntetõ végzésben figyelmeztetni kell.

(4) Ha az eljárás (3) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetésének nincs helye, és az alapító által csatolt

iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány kezelõ szerve (szervezete) veszélyezteti az alapítvány

tevékenységét, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevél

benyújtásával kezdeményezheti az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) kijelölésének nyilvántartásba történõ

bejegyzését, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben figyelmeztetni kell.

(5) Ha a változásbejegyzési eljárás során az alapítvány kezelõ szerve, vagy kezelõ szervezetének valamennyi tagja

e tisztségérõl lemond (a tagság elfogadására irányuló jognyilatkozatát visszavonja), a bíróság a kezelõ szervet, illetve

a lemondott tagokat a nyilvántartásból törli, egyidejûleg az alapító által bejelentett, az alapítvány új kezelõ szervét

(szervezetét) nyilvántartásba veszi.
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27. Az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló peres eljárás

57. § (1) Az alapító által az 56. § (3) és (4) bekezdése alapján indított perre a nyilvántartást vezetõ bíróság illetékes. A pert az

alapítónak az alapítvány és a kezelõ szerv vagy a kezelõ szervezet tagjai ellen kell megindítania. A bíróság hivatalból

beszerzi a nemperes ügy 56. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt iratait.

(2) A bíróság az alapító fél keresetlevélben elõterjesztett kérelmére beszerzi a nemperes ügy 56. § (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott iratait, ha arra a fél bizonyítékként kíván hivatkozni.

(3) Ha a bíróság a keresetlevélben foglaltaknak helyet ad, a jogerõs ítéletet alapján hivatalból kell módosítani a

nyilvántartás adatait, az ítélet miatt bekövetkezett adatváltozásról végzést hozni nem kell.

28. Az alapítványok egyesítésére irányuló eljárás

58. § (1) A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére – új alapítvány egyesüléssel történõ létrehozása vagy más

alapítványhoz való csatlakozás céljából – polgári nemperes eljárásban dönt az alapítványok egyesítésérõl.

(2) Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelmet az alapítványok alapítóinak együttesen kell benyújtaniuk.

(3) A bíróság illetékességét új alapítvány létrehozása esetén az új alapítvány székhelye alapítja meg, csatlakozás esetén

pedig az eljárásra az a nyilvántartást vezetõ bíróság illetékes, amely azt az alapítványt tartja nyilván, amelyhez

csatlakozni kívánnak.

(4) A bíróság – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – új alapítvány létrehozása esetén, az alapítványok egyesítését

elrendelõ határozatában rendelkezik az alapítványok megszûnésérõl és az új alapítvány nyilvántartásba vételérõl.

(5) A bíróság csatlakozás esetén, az alapítvány csatlakozását elrendelõ határozatában rendelkezik a csatlakozó alapítvány

megszûnésérõl és a csatlakozással érintett alapítvány adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba történõ

bejegyzésérõl.

(6) Ha a (4) vagy (5) bekezdés alapján megszüntetett alapítványt (alapítványokat) nem az eljáró bíróság vette

nyilvántartásba, a bíróság jogerõs határozatát megküldi a megszûnt alapítványt nyilvántartásba vevõ bíróság számára

is. A nyilvántartást vezetõ bíróság a megszûnt alapítványt (alapítványokat) hivatalból törli a nyilvántartásból, a végzés

ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.

(7) A bíróság eljárására egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

29. Az alapítvány nyilvántartásból való törlése, illetve megszûnésének megállapítására irányuló

polgári nemperes eljárás

59. § (1) Az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti kérelmet az alapító nyújthatja be vagy az ügyész indítványozhatja

a Ptk. 74/E. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okból.

(2) Az alapítvány megszüntetésére és az alapítvány nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet, annak okán, hogy

az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált az alapító nyújthatja be [Ptk. 74/E. § (3) bekezdés].

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérelemhez, illetve az (1) bekezdésben meghatározott indítványhoz csatolni

kell a kérelmet, illetve az indítványt alátámasztó okiratokat.

(4) Ha az alapító a (2) bekezdésben meghatározott okból kéri az alapítvány megszüntetését, a bíróság a kérelmet azzal

a felhívással küldi meg az alapítványnak, hogy kézbesítéstõl számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy

a kérelemben foglaltakat vitatja-e.

(5) Ha a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy

harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány (2) bekezdésben meghatározott okból történõ

megszûnésének megállapítását, erre az alapítót az eljárást megszüntetõ végzésben figyelmeztetni kell.

(6) Ha az eljárás (5) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetésének nincs helye, és az alapító által csatolt

iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, a bíróság a kérelmet

elutasítja, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány

(2) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetését, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben

figyelmeztetni kell.

(7) Ha a kérelem vagy indítvány elõterjesztésének indoka az, hogy az alapító okiratban meghatározott idõ eltelt a

kérelemben erre kell hivatkozni.
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30. Az alapítvány megszüntetésére irányuló polgári peres eljárás

60. § (1) A bíróság az alapítvány megszüntetését az alapító által az 59. § (5) vagy (6) bekezdés alapján elõterjesztett keresete

alapján, peres eljárásban rendeli el, a perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.

(2) A bíróság az alapítvány megszüntetésérõl az ügyésznek a Ptk. 74/E. § (3) bekezdése alapján elõterjesztett keresete

alapján peres eljárásban dönt, a perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.

(3) Az alapítvány megszüntetésére irányuló kereseti kérelmet a Ptk. 74/E. § (3) bekezdésében meghatározott okból az

ügyész vagy az egyéb érdekelt, míg a Ptk. 74/F. § (2) bekezdésében meghatározott okból az ügyész nyújthat be.

(4) Ha a bíróság az alapítvány megszûnését állapítja meg vagy az alapítványt megszünteti, a jogerõs ítéletet megküldi

a nyilvántartást vezetõ bíróságnak. A nyilvántartást vezetõ bíróság az alapítványt az ítélet alapján hivatalból törli

a nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.

31. Az alapítvány megszûnésének nyilvántartásba való bejegyzése iránti eljárás

61. § (1) Ha a bíróság az 59–60. §-ban meghatározott okból az alapítvány nyilvántartásból való törlését rendeli el vagy

az alapítvány megszûnését állapítja meg vagy az alapítványt megszünteti az Ectv.-ben foglalt szabályok szerint jár el.

(2) Ha a végelszámolás, kényszer-végelszámolási eljárás elrendelésére másik bíróság illetékes, a bíróság a jogerõs

határozatot megküldi a végelszámolás, kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatására jogosult bíróságnak.

(3) A nyilvántartást vezetõ bíróság a végelszámolást, kényszer-végelszámolást követõen az alapítványt hivatalból törli a

nyilvántartásból, a végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

32. A közalapítvány megszüntetésére irányuló sajátos nemperes eljárás

62. § (1) A közalapítvány megszüntetésére irányuló sajátos nemperes eljárásban a bíróság az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény szabályait

alkalmazva jár el.

(2) Az eljárás a közalapítványt nyilvántartó bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

33. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei

63. § Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell a következõket is:

a) az egyesület alakuló ülésének jegyzõkönyvét,

b) az egyesület alakuló ülésének jelenléti ívét, a tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával és

c) az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott

követelményekre vonatkozó nyilatkozatát.

64. § Felügyelõ szerv esetén a felügyelõ szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott

követelményekre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni kell a kérelemhez.

65. § Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez elkülönítve kell csatolni az olyan iratot, amely mind nyilvános,

mind nem nyilvános adatokat vagy csak nem nyilvános adatokat tartalmaz.

66. § (1) A szövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell a szövetséget létrehozó egyesületek nevét,

székhelyét és nyilvántartási számát is.

(2) A szövetség nyilvántartásba vételére az egyesület nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni.

34. Az egyesület nyilvántartásba vételére irányuló eljárás egyes szabályai

67. § (1) A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolt az egyesület alakuló ülésének jegyzõkönyve vagy a

jegyzõkönyvéhez mellékelt tagjegyzék (részvételi ív) alapján vizsgálja azt, hogy az alapítók száma megfelel-e a

törvényben foglalt rendelkezéseknek.

(2) A bíróság az ügyintézõ és képviseleti szerv tagjainak a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyilatkozata alapján

vizsgálja azt, hogy megfelelnek-e a törvényben elõírt feltételeknek.
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(3) A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt alapszabály alapján vizsgálja azt, hogy az egyesület

alapszabályban megállapított céljai nem ellentétesek-e a törvényi rendelkezésekkel és azt, hogy az alapszabály

rendelkezései biztosítják-e az egyesület törvényben meghatározott keretek közötti mûködését.

35. A szövetség nyilvántartásban szereplõ adatainak módosítására irányuló eljárás

68. § Ha a szövetséghez egyesület csatlakozik, a bíróság az egyesületek szövetsége erre irányuló változásbejegyzési

kérelmére a szövetség adatai közé bejegyzi az új tag nevét, székhelyét és nyilvántartási számát.

36. Egyéb szervezetek

69. § A párt, a sportról szóló törvény alapján mûködõ szervezet, a kölcsönös biztosító egyesület, a szakszervezet, a

köztestület, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes

betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet és az európai

területi együttmûködési csoportosulásról szóló törvény szerint alapított európai területi társulás esetében e törvény

rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a szervezetre irányadó törvény eltérõen nem rendelkezik.

70. § A köztestületet a bíróságnak nem kell nyilvántartania akkor, ha a létrehozását rendelõ törvény így rendelkezik.

71. § (1) Ha az egyházakkal való kapcsolattartásért felelõs miniszter arról értesíti a bíróságot, hogy az Országgyûlés az

egyesületet egyházként ismerte el, a bíróság az egyesületet a bírósági nyilvántartásból törli.

(2) Ha a cégbíróság a nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs végzés megküldésével, arról értesíti a bíróságot, hogy a

kölcsönös biztosító egyesületet külön törvény alapján részvénytársaságként vette nyilvántartásba, a bíróság a

kölcsönös biztosító egyesületet hivatalból törli a nyilvántartásból, a törlésrõl végzést hozni nem kell.

V. FEJEZET
AZ INFORMATIKAI RENDSZER ÉS ALKALMAZÁSAI

37. Az informatikai rendszer

72. § (1) Az informatikai rendszer a következõ fõbb alkalmazásokból épül fel:

a) a civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartása: az e törvény szerint nyilvántartásba vett

szervezetek törvényszéki nyilvántartása,

b) országos névjegyzék: a törvényszéki nyilvántartások adatainak egységes, az interneten, azonosítás nélkül

elérhetõ, országosan egységes gyûjteménye,

c) a kérelmek fogadását biztosító alkalmazás: az e törvény szerinti iratok elektronikus úton történõ fogadását

szolgáló alkalmazás,

d) ügyviteli alkalmazás: a bíróságon belüli ügyintézés szervezett rendjét biztosító alkalmazás,

e) iratkezelési alkalmazás: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi

LXVI. törvény szerinti iratkezelési feladatok teljesítését és a bírósági ügyvitelnek megfelelõ iratkezelési feladatok

teljesítését és a biztosító alkalmazás,

f) kapcsolattartó alkalmazás: a bíróság és más hatóság közötti informatikai kapcsolatot biztosító alkalmazás,

g) a beszámolót kezelõ alkalmazás.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy annak mûködése során az elektronikus aláírási technológia

alkalmazható legyen.

(3) Az informatikai rendszert kialakítása során országosan egységes adatbázis alkalmazásával kell biztosítani a

törvényszéki nyilvántartások vezetését.

73. § (1) Az informatikai rendszer – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – azonosítást követõen vehetõ igénybe. Szerep

alapú jogosultságkezelés (jogosultságkezelõ rendszer és mechanizmus) útján kell biztosítani, hogy a felhasználó

az informatikai rendszer azon alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, ahogy azt az OBH által készített

jogosultságkezelési szabályzat elõírja.
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(2) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a kifejezetten emberi közremûködést nem igénylõ,

e törvény szerinti eljárási cselekmények – ha azok megtételének törvényi feltételei fennállnak – az informatikai

rendszer útján az eljáró bíróság nevében automatizáltan is végezhetõek.

(3) Az informatikai rendszer országos névjegyzék alkalmazása azonosítás nélkül megtekinthetõ.

74. § (1) Az informatikai rendszerben kell tárolni

a) az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit,

b) a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá az ûrlapok adattartamát,

c) a bíróság által hozott végzéseket és

d) az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve – ha azok papír alapon érkeznek – azok

elektronikus másolatait.

(2) Az eljárás befejezését követõen az informatikai rendszerben tárolt adatokat biztonságos – az adatok sértetlenségét,

hozzáférhetõségét biztosító – módon kell megõrizni (elmenteni, illetve tárolni).

(3) Az OBH feladata annak biztosítása, hogy a (2) bekezdésben meghatározott módon megõrzött adatok folyamatosan

hozzáférhetõek legyenek, az olvashatóságukhoz szükséges technológia hozzáférhetõ legyen. Az OBH feladata olyan

informatikai környezet kialakítása, amely a (2) bekezdésben meghatározott módon megõrzött adatok hozzáférhetõvé

válását legfeljebb öt munkanapon belül biztosítja. Ha az eljárás lefolytatásához a (2) bekezdésben meghatározott

módon megõrzött adatokhoz való hozzáférés szükséges, az ügyintézési határidõt az adatok hozzáférhetõvé válását

követõen kell számítani.

(4) A papír alapon érkezett irat elektronikus másolata akkor megfelelõ, ha az okirat elektronikus másolatának képe

megegyezik a papír alapú okiratéval.

75. § A nyilvántartást vezetõ bíróság a Pp. 124. § (4) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az irat

beszerzése másik nyilvántartást vezetõ bíróságtól szükséges, a szervezetre vonatkozó iratokat az informatikai rendszer

útján szerzi be, ha azok az informatikai rendszerben elérhetõek.

76. § (1) Az informatikai rendszer alkalmazásával naplót kell készíteni

a) a rendszer üzemben tartási idejérõl,

b) a felhasználók adatbevitelének és adatrögzítésének tényérõl az adatbevitel, illetve adatrögzítés idõpontjának,

valamint az azt végzõ személy nevének megjelölésével,

c) a rendszer által automatikusan elvégzett eljárási cselekményekrõl, az eljárási cselekmény és annak idõpontjának

feltüntetésével,

d) az üzemzavar terjedelmérõl és idõtartamáról,

e) a nyilvános és a nem nyilvános iratokba történõ iratbetekintés iránti kérelem vagy megkeresés teljesítésérõl az

iratokba betekintõ nevének és címének, idõpontjának, az érintett iratnak, valamint az iratbetekintést biztosító

személy nevének, – nem nyilvános iratok esetén – az iratbetekintés jogalapjának feltüntetésével,

f) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének,

az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, az adatszolgáltatás idõpontjának, valamint az

adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.

(2) A napló adatait meg kell õrizni és biztosítani kell, hogy a napló adatok folyamatosan hozzáférhetõek és olvashatóak

legyenek, továbbá biztosítani kell az adatok megismeréséhez szükséges technikai eszközöket.

(3) A napló adatairól megkeresésre annak a feladatkörében eljáró bíróságnak, ügyészségnek, nyomozóhatóságnak,

nemzetbiztonsági szolgálatnak továbbítható adat, amely törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény

az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõrzéséhez feljogosította az adat

megismerésére. Az adatigénylõnek a megkeresésben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát,

amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult. Ha annak technikai feltételei fennállnak,

az adatigénylõ részére az adatokat elektronikus úton, automatizáltan is meg lehet küldeni.

77. § Az informatikai rendszer mûködésében keletkezett üzemzavarról és annak megszûnésérõl a bíróságot elektronikus

levélben, az üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni kívánó kérelmezõt pedig a szolgáltatás igénybevételének

megkísérlésekor elektronikus üzenetben kell, az informatikai rendszer útján értesíti. Az informatikai rendszerben

keletkezett üzemzavarról, valamint annak megszûnésérõl az erre szolgáló, azonosítás nélkül elérhetõ internetes

felületen is tájékoztatást kell adni.
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78. § (1) A törvény által meghatározott határidõbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló,

az informatikai rendszerben felmerült üzemzavar akadályozta az informatikai rendszer mûködését.

(2) E törvény alkalmazása során üzemzavarnak kell tekinteni az informatikai rendszerben végzett olyan karbantartásokat,

tervezett leállításokat is, melyek az informatikai rendszer szolgáltatásainak igénybevételét korlátozzák vagy

megakadályozzák. Az üzemzavar számítása szempontjából az informatikai rendszer részének kell tekinteni azokat

a kormányzati informatikai szolgáltatásokat, amelyek szükségesek az informatikai rendszer ügyfelek általi

elérhetõségéhez.

79. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az elektronikus úton érkezett ûrlapok adattartamát

automatizáltan feldolgozni és a rendszerben rögzíteni. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy

az ûrlapok mellé csatolt mellékleteket oly módon tárolja, hogy abból kitûnjön, hogy a melléklet melyik ûrlaphoz

tartozik.

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen jogszabályban meghatározott statisztikai adatok

szolgáltatására.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a beszámoló országos névjegyzékben való közzétételét követõen

elektronikus üzenetben tájékoztatást adjon a bíróság részére a nyilvántartásában szereplõ közhasznú szervezetek

beszámolójának közzétételérõl.

(4) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az Ectv.-ben meghatározott határidõ elteltét követõen elektronikus

üzenetben tájékoztatást adjon a bíróság számára azokról, a nyilvántartásában szereplõ szervezetekrõl, melyek a

beszámoló letétbe helyezési kötelezettségüknek nem tettek eleget, s a bíróságnak törvényességi ellenõrzési eljárás

lefolytatása érdekében meg kell keresnie az ügyészséget.

80. § Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban keletkezett papír alapú vagy elektronikus iratokat, az ûrlapok

adattartamát, valamint az egyes eljárási cselekmények megtételének tényét a bíróság az informatikai rendszerben

rögzíti. Az informatikai rendszerben rögzített adatokat – a felek eljárási jogainak érvényesülése és az eljárások

párhuzamos lefolytatásának megelõzése érdekében – a nyilvántartást vezetõ bíróság kezeli.

81. § (1) Az OBH felelõs az informatikai rendszernek e törvényben és külön jogszabályban meghatározott informatikai

biztonsági és szervezet szervezési követelményeinek teljesítéséért.

(2) Az informatikai rendszer útján kell biztosítani az informatikai rendszerben kezelt adatok védelmét a jogosulatlan

hozzáféréstõl, módosítástól, törléstõl vagy megsemmisüléstõl.

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a rendszer zártsága és hibamentességének

ellenõrizhetõsége.

(4) Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy az adott ügyben keletkezett és az informatikai rendszerben kezelt

adatokat csak az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba való betekintést törvény biztosítja.

(5) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a szervezet adatai mellett a beszámoló

közvetlen elérését biztosítani.

82. § Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy a bíróság számára fenntartott mûveletek elvégzése az ügyben

eljáró személy azonosítását követõen váljon lehetõvé. A beadványok rögzítését – azonosítást követõen – a bíróság

által ezzel a feladattal megbízott bírósági ügyintézõ, tisztviselõ, írnok is végezheti. Ahol e törvény adatrögzítési

kötelezettséget ír elõ, ott a bírón az adatrögzítésre feljogosított bírósági ügyintézõt, tisztviselõt és írnokot is érteni kell.

38. A civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartása

83. § (1) A nyilvántartás a (2) bekezdésben meghatározott elkülönült nyilvántartásokra tagozódik. A nyilvántartásába történõ

adatbejegyzésre az informatikai rendszer útján, automatizáltan vagy egyedi bírói utasításra kerülhet sor.

(2) A nyilvántartás az alábbi bontásban épül fel:

a) egyesület,

b) köztestület,

c) alapítvány,

d) magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön biztosító pénztár, vegyes pénztár,

e) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
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f) Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet,

g) európai területi társulás,

h) országos sportági szakszövetség és

i) egyéb szervezet.

(3) Ha külön törvény alapján valamely szervezet nyilvántartásba vétele a Fõvárosi Törvényszék kizárólagos

illetékességébe tartozik, a törvényszéki nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy a szervezet csak a Fõvárosi Törvényszék

törvényszéki nyilvántartásába legyen felvehetõ.

39. Az országos névjegyzék

84. § (1) Az országos névjegyzék a törvényszéki nyilvántartások adatainak közhiteles gyûjteménye, amelynek felépítése

– az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – megegyezik a nyilvántartás felépítésével.

(2) Az országos névjegyzék az OBH által mûködtetett internetes felületen azonosítás nélkül elérhetõ. Az országos

névjegyzék adatai a honlapon keresõprogram segítségével is megismerhetõek.

(3) Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy a törvényszéki nyilvántartások adatai az országos névjegyzékben

automatizáltan – egyidejû frissítéssel – megjelenjenek.

(4) Az országos névjegyzék – kivéve az üzemszerû karbantartás idejét – folyamatos elérhetõségét biztosítani kell.

(5) Az országos névjegyzék nem tartalmazza a nyilvántartásnak a szervezet képviselõjének, továbbá az alapítvány kezelõ

szervének (szervezetének) tagjainak lakóhelyére vonatkozó adatát, az a 87. §-ban foglalt módon ismerhetõ meg.

(6) Az országos névjegyzék a szervezet beszámolóját is tartalmazza.

VI. FEJEZET
A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA

40. Az OBH feladata, a bírósági iratok megtekintése, másolatok

85. § (1) Az OBH e törvényben szabályozott módon hozzájárul a nyilvántartás nyilvánosságára vonatkozó követelmények

megvalósításához.

(2) Az OBH mûködteti az informatikai rendszert.

86. § (1) A nyilvántartás közhiteles.

(2) A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai nyilvánosak, azok az országos névjegyzék útján az interneten azonosítás

nélkül megtekinthetõek.

(3) Az alapítvány és az egyesület bírósághoz benyújtott iratai – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvánosak,

ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet.

(4) Az egyesület szerve ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagjairól készült nyilvántartás nem nyilvános.

(5) A szervezet nem nyilvános, az informatikai rendszerben tárolt iratairól külön törvény alapján, elektronikus úton

teljesített adatszolgáltatás esetében, az adatszolgáltatás jogcímét, idõpontját és az adatkérõ személyét azonosítható

módon rögzíteni kell. A rögzített adatokat az informatikai rendszer útján kell megõrizni.

87. § (1) A szervezetek nyilvános – a bíróságon rendelkezésre álló – iratai a nyilvántartást vezetõ bíróságnál tekinthetõek meg.

(2) A nyilvántartást vezetõ bíróság a szervezetek nyilvános iratainak megtekintését

a) az elektronikus iratként rendelkezésre álló iratok esetében a bíróság által az erre kijelölt helyiségben az

informatikai rendszer alkalmazásával, elektronikus úton,

b) a papír alapon rendelkezésre álló iratok esetében papír alapon

biztosítja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratbetekintés esetében biztosítani kell, hogy a kérelmezõ kizárólag

az igényelt és az e törvény által meghatározott körben férjen hozzá az adatokhoz és azt, hogy az informatikai

rendszerben tárolt adatot semmilyen módon ne változtathassa meg.

88. § (1) A szervezet – alapítvány esetén az alapító is – a nyilvántartásának rá vonatkozó adatairól másolat, kivonat vagy

bizonyítvány kiadását kérheti. A másolat a nyilvántartás valamennyi fennálló és törölt adatát, a kivonat a nyilvántartás
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fennálló adatait, a bizonyítvány pedig – a kérelemtõl függõen – a nyilvántartás egyes fennálló vagy törölt adatait

hitelesen tanúsítja, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a nyilvántartásban nem szerepel(t).

A másolatot, a kivonatot vagy bizonyítványt jogszabályban meghatározott módon kell elkészíteni.

(2) A másolatban, a kivonatban, valamint a bizonyítványban az egyes adatok mellett fel kell tüntetni az adat (illetve annak

törlése) bejegyzésének és a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerõssé válásának idõpontját is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiraton záradékban szerepeltetni kell, ha az okiratban szereplõ adatokat illetõen

változásbejegyzési eljárás van folyamatban az adott nyilvántartást vezetõ bíróságnál, és azt is fel kell tüntetni, hogy az

melyik adatot érinti.

(4) Másolat, kivonat és bizonyítvány a nyilvántartást vezetõ bíróságtól kérhetõ, a kérelem teljesítésérõl határozatot hozni

nem kell.

(5) A kérelmezõ a bíróságtól az elektronikus közokiratról jogszabályban meghatározott módon papír alapú másolatot

kérhet. Az elektronikus közokiratról jogszabályban meghatározott módon készített papír alapú másolat közokirat.

(6) A szervezet adatairól – kizárólag írásban – kivonatot kérhet az államháztartás rendjérõl szóló törvény alapján az

államháztartásból származó forrás felhasználásához kapcsolódó lebonyolító feladatot ellátó költségvetési szerv is.

41. A bíróság adatszolgáltatási kötelezettsége

89. § A bíróság a szervezet bejegyzésérõl, a nyilvántartásban átvezetett változásokról, illetve a szervezet törlésérõl értesíti

az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt. Az értesítést, illetve az adatszolgáltatást a bíróság

– az informatikai rendszer útján – elektronikus úton teljesíti.

VII. FEJEZET
A CIVIL ÉS EGYÉB CÉGNEK NEM MINÕSÜLÕ SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ADATTARTALMA

42. A civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásába történõ adatbejegyzés

90. § A nyilvántartásba történõ adatbejegyzésre – az e törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott eljárást

követõen – jogszabály vagy bírósági, más hatósági határozat alapján kerül sor.

43. A civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásának tartalma

91. § (1) A nyilvántartás valamennyi szervezet esetében tartalmazza:

a) a szervezet nyilvántartási számát,

b) a szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló határozat számát, jogerõre emelkedésének napját,

c) a létesítõ okirat keltét,

d) a szervezet nevét,

e) a szervezet székhelyét,

f) a szervezet képviselõjének nevét, lakóhelyét,

g) a képviselet terjedelmét és módját,

h) a szervezet célját,

i) a szervezet célja szerinti besorolását,

j) a szervezet típusát.

(2) A nyilvántartási szám jogszabályban meghatározott módon a nyilvántartást vezetõ törvényszék kétjegyû kódját,

a szervezettípus kétjegyû kódját és a szervezet egyedi ötjegyû azonosítóját tartalmazza.

(3) A bíróság a szervezetre vonatkozó adatot oly módon törli a nyilvántartásból, hogy a szervezetre vonatkozó adat

a törlésre történõ utalás mellett a nyilvántartásban látható maradjon, és a nyilvántartásból az adat törlésének oka

megállapítható legyen.

92. § (1) A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:

a) a létesítõ okirat módosításának idõpontját,

b) a szervezet rövidített nevét,

c) a szervezet magyar nyelvû elnevezésének megfelelõ idegen nyelvû elnevezését,
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d) meghatározott idõtartamra alapított szervezet esetén a meghatározott idõ lejártának napját,

e) a szervezet adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a szervezet adószáma alkalmazását

felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e

határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének

napját,

f) a szervezet közösségi adószámát, továbbá ha a szervezet közösségi adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy

azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok

megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját,

g) a közhasznú jogállás megszerzése esetén a közhasznú jogállás megszerzésérõl, módosításáról, törlésérõl szóló

végzés jogerõre emelkedésének napját,

h) a szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén a jogi személy szervezeti egység nevét,

székhelyét és ügyintézõ és képviseleti szervének nevét,

i) – ha a szervezet átalakulással (egyesüléssel vagy szétválással) jön létre – a jogutód szervezet esetén a jogelõd,

a jogelõd szervezet esetében a jogutód szervezet nyilvántartási számát,

j) – kijavítás [(5) bekezdés] esetén – az adat kijavításának idõpontját és

k) a szervezet külön törvényben meghatározott adatait.

(2) A bíróság az adóhatóság elektronikus úton megküldött értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a szervezet adószáma,

közösségi adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok

megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját.

(3) A bíróság a peres eljárást lefolytató bíróság által megküldött jogerõs ítélet alapján, hivatalból jegyzi be a szervezet

adataiban bekövetkezett változásokat, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját.

(4) Ha a szervezet – alapítvány esetében a képviselõ – a bíróság részére olyan, a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított

igazolást nyújt be, amely tartalmazza a szervezet pénzforgalmi számláját, valamint az azt vezetõ pénzforgalmi

szolgáltató nevét és székhelyét, a bíróság a szervezet pénzforgalmi számláját, valamint az azt vezetõ pénzforgalmi

szolgáltató nevét és székhelyét – változásbejegyzési eljárás lefolytatása nélkül – hivatalból bejegyzi a nyilvántartásba.

Ez a rendelkezés irányadó a pénzforgalmi számla megszûnésérõl szóló igazolás benyújtása esetén is.

(5) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott esetben az adat bejegyzésérõl nem kell végzést hozni, ha az ilyen módon

bejegyzett adat eltér a bejegyzés alapjául szolgáló határozatban vagy értesítésben szereplõ adattól, a nyilvántartásban

szereplõ adat kijavítására a Pp. 224. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy a kijavításról nem kell

végzést hozni.

(6) Az (5) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a nyilvántartásba bejegyzett adat eltér a bejegyzés alapjául szolgáló

végzés tartalmától.

93. § (1) A nyilvántartásban a hitelezõk védelme érdekében valamennyi szervezet esetében fel kell tüntetni, a következõ

adatokat is:

a) a csõdeljárás kezdõ idõpontját és befejezését,

b) a felszámolás kezdõ idõpontját és befejezését,

c) a végelszámolás kezdõ idõpontját és befejezését,

d) a szervezet megszûntnek nyilvánítását, továbbá, ha a szervezet megszûntnek nyilvánítására büntetõügyben

eljáró bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint a határozat számát és jogerõre

emelkedésének idõpontját,

e) a megszüntetési eljárás kezdõ idõpontját és befejezését.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, valamint a szervezet neve (rövidített neve) mellett a

„felszámolás alatt” („f. a.”) toldat bejegyzését (amennyiben a felszámolási eljárást végelszámolás elõzte meg, az arra

utaló toldat törlését), a képviselet módja változásának bejegyzését, a korábbi képviseletre jogosultak törlését,

a felszámolóra, illetve a felszámolóbiztosra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely) a csõdeljárást, illetve

a felszámolási eljárást lefolytató bíróság végzése alapján hivatalból kell rögzíteni a nyilvántartásban, a csõdeljárást,

illetve a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételével egyidejûleg. Ha a felszámolási eljárás a szervezet

megszûnésével befejezõdik, e végzés jogerõre emelkedésének napjával elektronikus úton, automatikusan kell törölni

a nyilvántartásból.
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94. § (1) A nyilvántartás alapítvány esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza a következõ adatokat is:

a) az alapítvány típusát (alapítvány, közalapítvány, a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ,

kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány),

b) az alapítványi vagyon felhasználási módját és mértékét,

c) az arra való utalást, hogy alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány),

d) – kezelõ szervezet esetében – a kezelõ szervezet tagjainak nevét, lakóhelyét és

e) – kezelõ szerv esetében – a kezelõ szerv nevét, illetve megnevezését, valamint lakóhelyét (székhelyét).

(2) A nyilvántartás az alapítvány esetén szükség szerint a 92. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza az állami alapító

által alapított alapítvány, és állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítvány

esetében a kezelõ szervezetbe az állami alapító részérõl jelölt tag vagy tagok nevét is.

(3) A nyilvántartás alapítványok egyesítése esetén tartalmazza a tovább mûködõ alapítvány esetén annak az

alapítványnak a nevét és nyilvántartási számát, amely az alapítványhoz egyesítésre került, a megszûnt alapítvány

esetén pedig annak az alapítványnak a nevét és nyilvántartási számát kell bejegyezni a nyilvántartásba, amelyhez a

megszûnt alapítvány egyesítésre került.

95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza a következõ adatokat is:

a) az egyesület formáját

aa) egyesület,

ab) párt,

ac) sportegyesület,

ad) elsõdlegesen vallási tevékenységet végzõ egyesület,

ae) szakszervezet,

af) szövetség,

ag) polgárõr szervezet és

ah) egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma,

b) szövetség esetén az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek nevét, székhelyét, nyilvántartási számát.

96. § A nyilvántartás szövetség esetén a 92. §-ban foglaltakon túlmenõen szükség szerint tartalmazza az ahhoz utóbb

csatlakozó egyesületek nevét, székhelyét, nyilvántartási számát is.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. Felhatalmazó rendelkezések

97. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy

a) az e törvényben szabályozott eljárásokban alkalmazandó papír alapú ûrlapokat, azok tartalmi és formai kellékeit,

az ûrlapokhoz csatolható mellékleteket, az elektronikus ûrlapok adatait, valamint az ûrlapok közzétételének

módját,

b) az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás esetében a kérelemhez csatolandó létesítõ okirat minta adatait és

az ahhoz csatolandó mellékletek adatait, valamint az ûrlapok közzétételének módját,

c) az e törvényben szabályozott eljárásokban érvényesülõ ügyviteli szabályokat,

d) az informatikai rendszer szervezeti-szervezési és módszertani követelményeit,

e) az elektronikus aláírással ellátott beadványok bíróság részére való megküldésének módját és egyéb eljárási

szabályokat,

f) a nyilvántartási szám képzésének módját,

g) a szervezet célja szerinti besorolását,

h) az e törvényben szabályozott eljárásokban érvényesülõ iratkezelési szabályokat

rendeletben állapítsa meg.
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45. Hatálybalépés

98. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 4–6. §, a 17. §, a 20. § (1) bekezdés a)–i) és k) pontja, a 21–28. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdésének

a) és b) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 30–33. §, a 35–38. §, 39. § (1) bekezdése, a 42. §, a 43. §, a 44. § (1)–(6), (8) és

(9) bekezdése, a 45. § (2) bekezdése, a 46. § (1) és (6) bekezdése, a 47–71. §, a 86. § (1)–(4) bekezdése, a 87. §

(1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, 88. § (1)–(4) és (6) bekezdése, a 90. §, a 99. §, a 100. §, a 103–105. §, a 109. §,

a 110. §, a 112–116. §, a 118–120. §, a 122. § és 123. §, valamint a 125. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 106. § 2012. május 30-án lép hatályba.

(4) A 3. §, a 7–16. §, a 18. §, a 19. §, a 20. § (1) bekezdésének j) pontja, a 28. § (2) bekezdése, a 29. § (1) bekezdésének

c) pontja, a 34. §, a 39. § (2)–(7) bekezdése, a 40. §, a 41. §, a 44. § (7) bekezdése, a 45. § (1) bekezdése, a 46. §

(2)–(5) bekezdése, a 72–85. §, a 86. § (5) bekezdése, a 87. § (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése, a 88. §

(5) bekezdése, a 89. §, a 91–96. §, a 97. § b), d)–f) pontja, a 101. §, a 102. §, a 107. §, a 108. §, a 111. §, a 117. §, a 124. § és

a 125. § (2) bekezdése 2012. június 30-án lép hatályba.

46. Átmeneti rendelkezések

99. § (1) A civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartása – 2012. június 30-áig – az alábbi adatokat

tartalmazza:

a) nyilvántartási szám,

b) lajstromszám,

c) sorszám,

d) a szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló határozat száma, jogerõre emelkedésének napja,

e) a szervezet neve,

f) a szervezet székhelye,

g) a szervezet képviselõjének neve,

h) a szervezet képviselõjének lakóhelye,

i) a szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása,

j) a létesítõ okirat (alapszabály, alapító okirat) kelte és

k) áttételre, felfüggesztésre, megszûnésre vonatkozó adatok.

(2) A nyilvántartás alapítvány esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza az alábbi adatokat is:

a) az alapítvány vagyonfelhasználási módja,

b) az arra való utalást, hogy alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány) és

c) a kezelõ szerv (szervezet) tagjainak neve és lakóhelye.

(3) A nyilvántartás szükség szerint tartalmazza az alábbi adatokat is:

a) a létesítõ okirat módosítása esetén

aa) a létesítõ okirat módosításának idõpontja és

ab) a módosítás nyilvántartásba vételérõl szóló határozat száma, jogerõre emelkedésének napja,

b) közhasznú jogállás megszerzése esetén

ba) a közhasznú jogállás megszerzésének idõpontja,

bb) közhasznúsági fokozat,

bc) a közhasznú jogállás módosításának, törlésének idõpontja,

c) szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén

ca) a jogi személy szervezeti egység neve,

cb) a jogi személy szervezeti egység székhelye és

cc) a jogi személy szervezeti egység ügyintézõ és képviseleti szervének neve.

(4) A nyilvántartás alapítvány esetén – a (3) bekezdésben foglalt adatokon túlmenõen – szükség szerint tartalmazza

állami alapító által alapított alapítvány (közalapítvány), illetve állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval

közösen alapított alapítvány (közalapítvány) esetén a kezelõ szervezetbe az állami alapító részérõl jelölt tag vagy tagok

nevét is.

(5) A nyilvántartás szervezet esetén szükség szerint tartalmazza a szövetségét létrehozó szervezetek nevét, székhelyét,

nyilvántartási számát.
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100. § (1) Az OBH vezeti az interneten azonosítás nélkül elérhetõ országos névjegyzéket.

(2) A bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele, illetõleg megváltozott nevének bejegyzése elõtt – szükség esetén –

megkeresi az OBH-t annak közlésére, hogy az országos névjegyzékben nem szerepel-e azonos vagy hasonló néven

bejegyzett szervezet.

(3) Az országos névjegyzék összeállítása érdekében a bíróság – a szervezet nyilvántartásba vétele, a nyilvántartott

adataiban bekövetkezett változás, továbbá a szervezet megszûnése esetén határozata jogerõre emelkedésének

megállapítását követõ három munkanapon belül – határozatának megfelelõen elektronikus úton az OBH-t értesíti

az eljárt bíróság nevérõl, határozata számáról és a határozat jogerõre emelkedése napjáról, a szervezet nevérõl,

székhelyérõl, célja szerinti besorolásáról, képviselõje nevérõl és lakóhelyérõl, illetõleg ezen adatok megváltozásáról,

valamint a szervezet megszûnésérõl.

(4) Ha a szervezet nyilvántartásba vétele, a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás, továbbá a szervezet

megszûnése kérdésében másodfokú eljárás lefolytatására került sor, az országos névjegyzék számára történõ

– (3) bekezdés szerinti – számítógépes adatszolgáltatás ebben az esetben is az elsõ fokon eljárt bíróság feladata.

A másodfokon eljárt bíróság a jogerõs határozatának meghozatalát követõen gondoskodik az iratok visszajuttatásáról

az elsõfokú bírósághoz.

(5) Az országos névjegyzék tartalmazza

a) a 99. § (1) bekezdés a), d)–g), i) és k) pontjában meghatározott adatokat,

b) az eljáró bíróság nevét,

c) a szervezet típusát,

d) a szervezet beszámolóját,

e) a végelszámolást, felszámolási eljárást, csõdeljárást elrendelõ végzést és

f) a szervezettel szembeni felszámolási eljárásra, csõdeljárásra, kényszer-végelszámolási eljárásra, végelszámolásra

vonatkozó adatot.

(6) Az országos névjegyzék arra való figyelmeztetést tartalmaz, hogy a névjegyzék nem közhiteles.

101. § E törvény közhasznú szervezetekre vonatkozó 8. § (3) bekezdését a törvény hatálybalépését követõen közhasznú

minõsítést szerzett szervezet esetében kell alkalmazni.

102. § Ha az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett szervezet esetében változásbejegyzési kérelmet

nyújtanak be – és a kérelmet nem kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani vagy nem az ügy áttételének van helye –,

a bíróság a szervezetre vonatkozó a változásbejegyzési kérelem elbírálásához szükséges iratokat elektronizálja, és az

iratok elektronikus másolatát az informatikai rendszerben tárolja. A bíróság számára az iratok elektronizálásra nyitva

álló határidõ öt munkanap, amelyet a határidõk számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

103. § Azokra a köztestületekre vonatkozó adatokat, melyeket e törvény hatályba lépését követõen – külön törvény alapján –

a bíróság nem tart nyilván törölni kell a nyilvántartásból, a köztestület nyilvántartásból való törlésérõl nem kell végzést

hozni.

104. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban e törvény rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – nem kell alkalmazni.

(2) Az 5. § (2) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

105. § (1) Ha a szervezetnek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségének 2012. június 30-a elõtt kell

eleget tennie, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést papír alapon kell az OBH részére benyújtania. Ha a

2012. június 30. napját követõen elektronikus eljárásra kötelezett szervezet a rá irányadó határidõt elmulasztva,

a beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2012. június 30-a után nyújtja be, azokat elektronikus úton kell az OBH

részére megküldenie, amely azt az országos névjegyzékben közzéteszi.

(2) Ha a beszámoló benyújtására köteles szervezet 2012. június 30. napja és 2014. május 30. napja között a korábbi két év

beszámolóját is benyújtja az OBH részére azt az OBH az országos névjegyzékben közzéteszi.

106. § Az OBH legkésõbb 2012. május 30. napjától köteles biztosítani az informatikai rendszer tesztelését a bíróságok részére.
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107. § (1) A nyilvántartás adatainak informatikai rendszerbe migrálása az OBH feladta, melyhez a törvényszék segítséget nyújt.

(2) A migrálás során kell biztosítani azt, hogy a nyilvántartásba vett szervezetek e törvény szerinti nyilvántartási számot

kapjanak. A szervezetet az új nyilvántartási számról nem kell értesíteni.

(3) A bíróság feladata – a migrálást követõen –, hogy az e törvény alapján nyilvántartásba vett szervezet nyilvántartásban

(99. §) nem szereplõ, a bíróságnál rendelkezésre álló adatait a nyilvántartásba bevigye.

108. § Az állami adóhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal az elnevezés, a székhely és az adószám, illetve a statisztikai

számjel feltüntetésével adatot szolgáltat a törvényszék részére a nyilvántartásában szereplõ alapítványról,

egyesületrõl. A törvényszék az állami adóhatóság tájékoztatása alapján az adószámot hivatalból, elektronikus úton

jegyzi be a nyilvántartásba, az adat bejegyzésérõl nem kell végzést hozni.

47. Módosuló jogszabályok

109. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

a) 74/E. § (1) bekezdésében az „alapítványt a nyilvántartásból” szövegrész helyébe az „alapítványt – törvényben

meghatározott eljárást követõen – a nyilvántartásból” szöveg,

b) 74/E. § (2) bekezdésében az „alapítványt akkor” szövegrész helyébe az „alapítványt az (1) bekezdésben

foglaltaknak megfelelõen akkor” szöveg

lép.

110. § (1) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 38. §-a a következõ mondattal egészül ki:

„A területi közjegyzõi kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

(2) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 53. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az országos kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

111. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (2) bekezdése a következõ új c) ponttal egészül ki, egyidejûleg a

jelenlegi c) pont megjelölése d) pontra változik és egyidejûleg helyére a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a statisztikai számjel megállapítása céljából történõ bejelentkezésnek az alábbiak

szerint tesznek eleget:]

„c) – az alapítvány és az egyesület – a civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásába történõ

bejegyzése iránti kérelem benyújtásával

d) az a)–c) pont alá nem tartozó esetben az állami adóhatóságnál történõ bejelentkezési kötelezettség teljesítésével”

[egyidejûleg a statisztikai számjel megállapítása céljára rendszeresített adatgyûjtési nyomtatvány kitöltésével.]

(2) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a cégbíróság, illetve a civil és egyéb

cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartását vezetõ bíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján

közli a KSH-val a statisztikai számjel megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése,

a cégbejegyzés, illetve a civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek bejegyzése érdekében kitöltött

nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét (székhelyét) és ezen

túlmenõen a fõtevékenységét is.”

(3) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A KSH a (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján, az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján

haladéktalanul közli a körzetközponti jegyzõvel, a cégbírósággal, a civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek

nyilvántartását vezetõ bírósággal, valamint az állami adóhatósággal a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak

statisztikai számjelét, illetve az ok megjelölésével értesíti a megkeresõ szervezetet a statisztikai számjel

megállapításának megtagadásáról. A (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak statisztikai számjelükrõl – kérésükre

– írásban kapnak értesítést.”

(4) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változást – amennyiben azt a

körzetközponti jegyzõhöz, a cégbírósághoz, illetve a civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartását

vezetõ bírósággal nem kell bejelenteni – és a fõtevékenység változását az érintettek az adat változását követõ

15 napon belül kötelesek közölni a KSH-val.”
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(5) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Azoknak a szervezeteknek, amelyeknek nincs bírósági, cégbírósági, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos

ügyekben eljáró hatósági, adóhatósági bejelentési kötelezettségük, közvetlenül a KSH-nak kell bejelenteniük az e célra

rendszeresített adatgyûjtési nyomtatvány kitöltésével a statisztikai regiszter 6. § (2) szerinti és a statisztikai számjel

megállapításához szükséges adatokat és az azokban bekövetkezett változást a változást követõ 15 napon belül.”

112. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

113. § (1) Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A területi kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

(2) Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 14. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A MISZK-et a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

114. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 128/C. § (8) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(8) Az önkéntes alap nyilvántartásba vételére egyebekben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel

összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

115. § (1) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 12. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az ügyvédi kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

116. § A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványokról

szóló 2003. évi XLVII. törvény 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvény

rendelkezéseit az e törvény szerinti alapítványok nyilvántartásba vételénél azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a nyilvántartásba vételrõl vagy a kérelem elutasításáról szóló döntés meghozatalára nyitva álló határidõbe

a hiánypótlásra felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, illetõleg a hiánypótlás elmaradása

esetén a hiánypótlásra biztosított határidõ lejártáig eltelt idõt is be kell számítani. A hiányok pótlására legalább tizenöt

napot kell biztosítani.”

117. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:

[Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:]

„q) alapítvány, egyesület esetében a bírósági nyilvántartási számát, a fõtevékenységet és a ténylegesen végzett

tevékenységet.”

(2) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(2) A cégbíróság, a körzetközponti jegyzõ, valamint alapítvány, egyesület esetében a bíróság az erre a célra szolgáló

számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, amelyek

a cégbejegyzés, alapítvány, egyesület nyilvántartásba vétele során, valamint a vállalkozói igazolvány kiállítása iránt

kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak, ideértve a 16. § (3) bekezdésének j) és k) pontjában megjelölt

nyilatkozat, valamint az adózó fõtevékenységérõl szóló nyilatkozat adatait is. Az állami adóhatóság az adószám

megállapításához szükséges, az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó neve (elnevezése), címe (székhelye),

cégjegyzék- vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, valamint alapítvány, egyesület esetében azok bírósági

nyilvántartási száma, illetve a 22. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján számítógépes rendszer útján közli a

cégbírósággal, alapítvány, egyesület esetében a bírósággal, valamint a körzetközponti jegyzõvel az adózó

adóazonosító számát, illetve az ok megjelölésével értesíti a megkeresõ szervet az adószám megállapításának

akadályáról. Az állami adóhatóság az adószám megállapításának megtagadásáról szóló jogerõs határozat egy

példányának megküldésével értesíti a cégbíróságot, alapítvány, egyesület esetében a bíróságot, valamint a

körzetközponti jegyzõt.”

(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 17. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az alapítvány, egyesület a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt

adatok közül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti a (3) bekezdés a), c) és f) pontja szerinti adatait.”
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(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 17. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az állami adóhatóság az e célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti alapítvány, egyesület

esetében az adószám megállapításáról az alapítvány, egyesület adatainak közlésével a nyilvántartásba vételt

elrendelõ bíróságot.”

(5) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adózónak az adókötelezettségét érintõ olyan változást – a megváltozott természetes személyazonosító adatok,

lakcím és a 22. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével –, amelyrõl a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel

kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, alapítvány, egyesület esetében a bíróság külön jogszabály alapján az

adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az elõírt nyomtatványon

közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

(2) Az adókötelezettséget érintõ változás különösen a 16. § (3) bekezdésében és 22/C. §-ában felsorolt adatok

változása, továbbá a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének idõpontja,

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszûnése esetén a jogutód

nélküli megszûnésrõl szóló döntés, az egyszerûsített végelszámolás megindulásáról, valamint annak

megszüntetésérõl és a cég mûködésének továbbfolytatásáról a Cégközlönyben megjelentetett közlemény adatai, az

adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszûnése is. A cég, az alapítvány, az egyesület létesítõ

okiratában nem szereplõ, de ténylegesen végzett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését, illetve a

bejelentett vagy bejelenteni elmulasztott tevékenység megszûnését követõ 15 napon belül tesz bejelentést.”

(6) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a 17. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában említett adózó, és az alapítvány, egyesület adataiban bekövetkezett

változás az adózó adószámának megváltozását eredményezi, az állami adóhatóság a megváltozott adószámról az

adózóval egyidejûleg értesíti a cégbíróságot, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró

hatóságot és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet valamint alapítvány, egyesület esetében a bíróságot.

(6) A 17. § (1) bekezdés a)–b) pontjában említett adózó a cégbírósághoz, az egyéni vállalkozói tevékenységgel

kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz, az alapítvány, egyesület a bírósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget

az állami adóhatósághoz teljesítendõ változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintõ adatai

tekintetében, amelyeknek változásáról a cégbíróság, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv, alapítvány,

egyesület esetében a bíróság külön jogszabály alapján az állami adóhatóságot értesíti. A 17. § (1) bekezdés

b) pontjában említett adózó, valamint az alapítvány, egyesület a fõtevékenység változását a változást követõ 15 napon

belül az állami adóhatósághoz jelenti be az 1893/2006/EK rendelet szerint.”

(7) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 53. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkörön belül nem minõsül adótitoknak alapítvány, egyesület esetében

a 16. § (3) bekezdés szerinti adata, a bírósági nyilvántartás nyilvános adata, valamint az alapítvány, egyesület bírósági

nyilvántartásának üzemeltetõjétõl kérhetõ adat, valamint az az adat, amely alanyával (adóalannyal vagy adózóval)

nem hozható kapcsolatba.”

(8) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 128/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a cégbíróság az állami adóhatóságot külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe megszüntetés iránti kérelme

benyújtásának tényérõl, illetve bármely cég elleni törvényességi felügyeleti eljárása során a megszüntetési eljárás

megindításának tényérõl, illetõleg arról értesíti, hogy felszámolásra, végelszámolásra az adott cégformára tekintettel

nem kerülhet sor, az állami adóhatóság – a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján is – elektronikus úton

haladéktalanul tájékoztatja a cégbíróságot arról, hogy az érintett adózónál adóhatósági eljárás van-e folyamatban,

illetve arról, hogy az értesítés alapján ellenõrzést, végrehajtást kezdeményez-e. Amennyiben a cégbírósági értesítés

alapján az állami adó- és vámhatóság az adózónál ellenõrzést kezdeményez, úgy azt a végelszámolás esetén

lefolytatandó ellenõrzés szabályai szerint folytatja le, és az értesítéstõl számított 60 napon belül fejezi be. Ez esetben

a hatósági eljárásra e § rendelkezései irányadók, azonban új eljárásra utasításnak nincs helye. E bekezdés

rendelkezéseit az alapítvány, egyesület hivatalból történõ megszüntetése esetén is alkalmazni kell.”

118. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 107. § (6) bekezdésében a „továbbá dönt” szövegrész helyébe

a „továbbá – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvény

rendelkezései szerint – dönt” szöveg lép.
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119. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. § (1) bekezdése

a következõ új f) ponttal egészül ki és a jelenlegi f) pont jelölése g) pontra változik:

[A törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) feladata]

„f) döntés a közhasznúvá minõsítésrõl, és a közhasznú jogállás cégjegyzékbe történõ bejegyzése, illetve törlése,

továbbá”

(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. § (1) bekezdésének

e) pontjában az „elbírálása, továbbá” szövegrész helyébe az „elbírálása,” szöveg lép.

120. § (1) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az európai területi társulás nyilvántartásba vételére irányuló hiányos kérelem benyújtása esetén a kérelem

beérkezésétõl számított tizenöt napon belül postára adott, vagy a kérelmezõnek átadott végzésben a bíróság

megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett hiánypótlásra

hívja fel a kérelmezõt.”

(2) Az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Amennyiben az európai területi társulás jogerõs nyilvántartásba vételét követõen megállapításra kerül, hogy a

nyilvántartásba vételre az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet, vagy a jelen

törvény rendelkezéseinek megsértésével került sor, a Fõvárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján az európai

területi társulást törli a nyilvántartásból”

121. § (1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

29. § 10. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Hatályát veszti az Szja tv.]

„10. 1. számú melléklet 8.3. és 8.38. pontjai.”

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 293. §-ával

megállapított Art. 24/C. § (9) bekezdésében a „17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrész helyett a

„17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrésszel lép hatályba.

(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 304. §-a a

következõ szöveggel lép hatályba:

,,304. § Az Art. 47. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az e § (1)–(6) bekezdéseiben foglalt kötelezettség az iratok eredeti példányára, vagy – ha azt jogszabály nem

zárja ki – eredeti példány hiányában a külön jogszabályban elõírt módon, elektronikus úton elõállított hiteles

másolatára vonatkozik. Az adóigazgatási eljárásban az irat eredeti példánya – ha annak megõrzését jogszabály nem

írja elõ, és adózó azzal nem rendelkezik – nem kérhetõ.””

(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 359. §-ával

megállapított Art. 189. § (13) bekezdése a következõ szöveggel és ezzel egyidejûleg az Art. 189. §-a a következõ

(14) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(13) E törvénynek a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésére irányadó rendelkezéseit a 2011. december 31-ét

követõen benyújtott adóbevallásra (ide nem értve az önellenõrzést) lehet alkalmazni.

(14) A munkáltató az 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából

munkavállalójának nyújtott kölcsön, illetve vissza nem térítendõ támogatás esetén 2013. március 31-ig adatot

szolgáltat az állami adóhatósághoz az alábbi tartalommal:

a) munkavállaló neve, adóazonosító jele

b) jogcím (kölcsön/támogatás)

c) kölcsön, vissza nem térítendõ támogatás összege.”

(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

360. § (1) bekezdés 37. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Az Art.]

„37. 100. § (2) bekezdésében az „egyszerûsített ellenõrzés kivételével” szövegrész helyébe a „egyszerûsített

ellenõrzés, egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenõrzés kivételével” szöveg, illetve a

„kérheti” szövegrész helyébe az „egy alkalommal kérheti” szöveg;”

[lép]
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(6) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

454. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott

természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendõ adó alanya a kirendelést elrendelõ kifizetõ.

A természetes személyt a kirendelés alapján foglalkoztató személy minõsül azonban (kifizetõként) az adó alanyának,

ha a kirendelést elrendelõ kifizetõvel megállapodott arról, hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó

munkabér és közterhek õt terhelik.”

(7) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

455. § (1) bekezdés e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[A kifizetõt terhelõ adó alapja:]

„e) az a)–b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyt,

vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerzõdésben, illetõleg más szerzõdésben meghatározott személyi alapbér,

illetõleg díjazás; külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerzõdés alapján fizetett

(juttatott), az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelõzõ évi havi átlagos alapbére, ennek hiányában

a tárgyhavi személyi alapbér.”

(8) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

455. § (4) bekezdés h) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[A kifizetõt terhelõ adónak nem alapja:]

„h) az olyan személynek juttatott bevétel, akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény 11. §-a és 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki,”

(9) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

458. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A kifizetõ a tagjával (ideértve az egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján õt terhelõ adó alapjának

megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben – az (1)–(5) bekezdésben

meghatározottakon túlmenõen – nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen tagja más kifizetõvel is

az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményezõ

jogviszonyban áll, vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll, feltéve,

hogy a másik kifizetõ e napot a taggal fennálló jogviszonya alapján õt terhelõ adó, illetve az egyéni vállalkozó e napot

a saját maga után fizetendõ adó alapjának megállapításkor számításba veszi.”

(10) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

459. § (2) bekezdés c) pontja a „lehet” szövegrész helyett a „céljából” szövegrésszel lép hatályba.

(11) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

460. § (3) bekezdése az „egyetlen kapcsolt vállalkozása” szövegrész helyett az „egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása”

szövegrésszel lép hatályba.

(12) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

460. § (7) bekezdés b) pontja a „kifizetõ kapcsolt vállalkozásával” szövegrész helyett a „kifizetõ belföldi kapcsolt

vállalkozásával” szövegrésszel lép hatályba.

(13) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-a

következõ (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(8) A kifizetõ jogosult a munkavállalója korábbi munkaviszonyával kapcsolatos, az (1) bekezdés szerinti elvárt

béremelés mértékének megállapításához szükséges adatok megismerésére. A munkavállaló együttmûködési

kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. A kifizetõ az adatok közlése érdekében a munkavállaló (7) bekezdés

b) pontja szerinti korábbi munkáltatóját megkeresheti.”

(14) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

463. § (2) bekezdése a „meghaladja az adott hónapra fizetendõ adó összegét” szövegrész helyett a „meghaladja az

adott hónapra számított adó összegét” szövegrésszel lép hatályba.

(15) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 464. §

(4) és (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A külföldi kifizetõ az adóval összefüggõ adókötelezettséget az Art. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott képviselõ

útján, ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. A külföldi kifizetõ az adókötelezettségeit személyesen csak

akkor teljesítheti, ha bejelentkezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette.

(5) Ha a külföldi kifizetõ az adókötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. szerinti képviselõvel, és a

(4) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az adóval összefüggõ adókötelezettségek teljesítésére a vele
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adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogviszonyban álló természetes személy kötelezett, és õ viseli az

adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az

adóbírságot).”

(16) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet

Eljárási szabályok címe az alábbi 464/A.– 464/B. §-okkal kiegészülve lép hatályba:

„464/A. § (1) A munkabérek nettó értékének megõrzését célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével

összefüggésben az állami adóhatóság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben, ha az adott hónapban

a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének

elmaradása miatt jogosulatlan, és

b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevõje a folyamatosan foglalkoztatottak legalább 90%-ban teljes

mértékben teljesítette, és

c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem haladja meg az adott hónapban

folyamatosan foglalkoztatottnak minõsülõ valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát, és

d) a kedvezmény igénybevevõje legkésõbb az ellenõrzés megállapításairól hozott határozat jogerõre emelkedéséig

bizonyítja, hogy az elvárt béremelést az ellenõrzéssel érintett idõszak vonatkozásában visszamenõleg valamennyi

folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette.

(2) Ha a kedvezményt igénybevevõ olyan, a vizsgált idõszakban folyamatosan foglalkoztatottnak minõsülõ

munkavállalója tekintetében nem teljesítette a 460. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést, aki az

ellenõrzés megkezdésének idõpontjában már nem munkavállalója, úgy a munkavállalót az (1) bekezdés d) pontja

alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

464/B. § A munkabérek nettó értékének megõrzését célzó adókedvezmény igénybevevõjének nem kell bevallását

önellenõrzéssel helyesbítenie, ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg, de 464/A. § szerint a

kedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye.

Ha a visszamenõleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik, az önellenõrzést a

változással érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell.”

(17) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló CLVI. törvény 11. számú melléklet

2. pontjával megállapított Art. 2. számú melléklet I/Határidõk/2. pont b) alpontjában a „ha az adózó a kérelem

benyújtását megelõzõ két évben” szövegrész helyett a „ha az adózó esetében az alábbi feltételek bármelyike

érvényesül” szövegrésszel, illetve az „az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát a felfüggesztést

követõen törölték, vagy” szövegrész helyett az „az adószám felfüggesztés hatálya alatt állt vagy adószámát törölték,”

szövegrésszel lép hatályba.

122. §122. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-a kiegészül a következõ (20d) bekezdéssel:

„(20d) Ha az adózó az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLVI. törvény 464/A. §-a alapján mentesül a jogosulatlanul igénybevett adókedvezménnyel kapcsolatos

adókülönbözet megállapítása alól, a jogosulatlanul igénybevett kedvezmény összege 15%-ának megfelelõ,

de legalább 100 000 forint mértékû mulasztási bírságot fizet, kivéve ha bizonyítja, hogy a szükséges béremelést

valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében visszamenõleg, az ellenõrzés megkezdésének

idõpontját megelõzõen végrehajtotta.”

(2) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének G/4. pontjában az „össztömegét” szövegrész

helyébe az „össztömegét, gyártási évét,” szöveg lép.

123. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdésének t) pontjában az „illetékfizetési kötelezettség”

szövegrész helyébe az „illetékkötelezettség” szöveg lép.

124. § (1) E törvény 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a belföldi idézési címmel és belföldi idézésû címû képviselõvel sem rendelkezõ kérelmezõ a kérelem – ide nem

értve a szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet – benyújtásával egyidejûleg nem jelöl meg belföldi

idézési címû kézbesítési megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt kézbesíthetõ,

az eljárás szünetel.”

(2) E törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a szervezet alapításában a nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban szerepelõ jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vesz részt, a bíróság az informatikai rendszer alkalmazásával
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ellenõrzi, hogy a szervezet a kérelemben megjelölt adatokkal szerepel-e a nyilvántartásban vagy a

cégnyilvántartásban.”

(3) E törvény 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történõ elutasításának nincs helye, a bíróság

hivatalból – az informatikai rendszer alkalmazásával – megvizsgálja, hogy a szervezet neve, elnevezése (e §-ban

a továbbiakban együtt: neve) megfelel-e a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményének.”

(4) E törvény 43. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból]

„a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a szervezet megszüntetésérõl szóló, elektronikus úton megküldött

jogerõs végzése vagy”

(5) E törvény 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kérelemhez csatolni kell a vezetõ tisztségviselõ nyilatkozatát arról, hogy nem esik az Ectv.-ben meghatározott

kizáró ok alá.”

(6) E törvény 44. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A (7) és (8) bekezdés kivételével a bíróság a letétbe helyezett beszámolók – informatikai rendszer útján történõ

automatizált vizsgálatával –, és a bírósághoz korábban benyújtott létesítõ okirat alapján dönt a szervezet közhasznúvá

minõsítésérõl, ebben az esetben az eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye.”

(7) E törvény 58. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a (4) vagy (5) bekezdés alapján megszüntetett alapítványt (alapítványokat) nem az eljáró bíróság vette

nyilvántartásba, a bíróság jogerõs határozatát az informatikai rendszer alkalmazásával megküldi a megszûnt

alapítványt nyilvántartásba vevõ bíróság számára is. A nyilvántartást vezetõ bíróság a megszûnt alapítványt

(alapítványokat), elektronikus úton, hivatalból törli a nyilvántartásból, a törlésrõl nem kell végzést hozni.”

(8) E törvény 71. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a cégbíróság a nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs végzés elektronikus úton történõ megküldésével, arról

értesíti a bíróságot, hogy a kölcsönös biztosító egyesületet külön törvény alapján részvénytársaságként vette

nyilvántartásba, a bíróság a kölcsönös biztosító egyesületet hivatalból törli a nyilvántartásból, a törlésrõl végzést hozni

nem kell.”

(9) E törvény 86. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A civil és egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartása és az országos névjegyzék közhiteles.”

48. Hatályukat vesztõ rendelkezések

125. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról

szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 91/A. §-a.

(2) Hatályát veszti e törvény 99. és 100. §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXXXII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról*

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 82. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„82. § (1) A rendszerüzemeltetõ évente a saját szállító- és elosztóvezetékeire, valamint a tárolóira vonatkozóan – a 81. §

(2)–(4) bekezdésében, valamint a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti elõírások

figyelembevételével – kapacitás-felülvizsgálatot végez.

(2) A kapacitás-felülvizsgálat alapján a rendszerüzemeltetõ a szállítási rendszerirányító részére 10 éves fejlesztési

javaslatot tesz.

(3) A szállítási rendszerüzemeltetõ a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslata kétirányú kapacitásbõvítésre vonatkozó

javaslatot vagy ez alóli mentességi kérelmet tartalmaz.

(4) A rendszerüzemeltetõ a (2) bekezdés szerinti fejlesztési javaslatot évente köteles felülvizsgálni és szükség esetén

kiegészíteni az elmúlt idõszakra vonatkozó teljesülés és a jövõbeni teljesíthetõség mutatóival, valamint a várható

igényekkel.

(5) A szállítási rendszerirányító a többi rendszerüzemeltetõvel együttmûködve a szállítóvezetékek – beleértve

a gázátadó állomásokat is –, az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók kapacitás-felülvizsgálatának eredményeit

és a fejlesztési javaslatokat összehangolja, az összehangolt javaslatot az engedélyesek és a felhasználói érdekvédelmi

szervezetek képviselõivel véleményezteti, és a Hivatal részére elbírálásra és jóváhagyásra benyújtja. A fejlesztési

javaslatban a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a kétirányú kapacitásbõvítésre, vagy abban ez alóli mentesítésre

vonatkozó kérelmet terjeszt elõ. Véleményeltérés esetén a szállítási rendszerirányító az eltérõ véleményeket is köteles

benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal a vizsgálat során – szükség esetén – nyilvános egyeztetést tart

a rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslatról és annak eredményét jegyzõkönyvben rögzíti, illetve határkeresztezõ

kapacitás beruházások esetén egyeztet az érintett ország hatóságaival a költségmegosztásról és a beruházás

mûszaki-gazdasági feltételrendszerérõl.”

2. § (1) A Get. 83. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ellenõrzés során a Hivatal vizsgálja a fejlesztési javaslat összhangját a 715/2009/EK rendelet szerinti közösségi

szintû 10 éves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal köteles

egyeztetni az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökség létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) 1. cikkével létrehozott

Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség). Ha a hálózatfejlesztési terv nem

áll összhangban a közösségi szintû tízéves hálózatfejlesztési tervvel, jogszabálysértõ vagy akadályozza a hatékony

versenyt, a Hivatal határidõ tûzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a terv

módosítására. Ha a Hivatal a szállítási rendszerirányítót a kétirányú kapacitásbõvítésre vonatkozóan a terv

módosítására kötelezi, a szállítási rendszerirányító felszólítására a szállítási rendszerüzemeltetõ köteles a kétirányú

kapacitásbõvítésre vonatkozó javaslatát vagy mentesség iránti kérelmét átdolgozni.”

(2) A Get. 83. §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Hivatal a kétirányú kapacitásbõvítésre vonatkozó javaslatot, vagy a kétirányú kapacitásbõvítés alóli

mentesítésre vonatkozó kérelmet véleménynyilvánítás céljából haladéktalanul megküldi az Európai Bizottságnak és

az érintett tagállamoknak. A véleményezési határidõ lejártát követõen a Hivatal 2 hónapon belül dönt.

(3b) A Hivatal a (3a) bekezdés szerinti határozat-tervezetet – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – a döntésre

vonatkozó összes információval együtt, a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (4) és

(5) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása céljából haladéktalanul megküldi az Európai Bizottságnak.

Az Európai Bizottság eljárását követõen a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a határozatot a

kérelmezõvel közli.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Get. „Földgázellátási zavar, mûszaki üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás” alcíme a következõ 95/A. §-sal egészül ki:

„95/A. § A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti vészhelyzet

három fokozatba sorolható:

a) földgázellátási zavar,

b) földgázellátási válsághelyzet I. fokozata,

c) földgázellátási válsághelyzet II. fokozata.”

4. § A Get. 97. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Földgázellátási válsághelyzetnek minõsül az az esemény, amely a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a

környezetet vagy a felhasználók jelentõs részének ellátását veszélyezteti. Földgázellátási válsághelyzetet a következõ

események válthatnak ki:

a) a földgázellátás és földgázfelhasználás egyensúlya oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási

eszközökkel már nem lehet helyreállítani,

b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetõségeit, illetve

c) ezek közvetlen veszélye fenyeget.

(2) A földgázellátási válsághelyzet

a) I. fokozata állapítható meg az (1) bekezdés c) pontja esetén;

b) II. fokozata állapítható meg az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti események bekövetkezése esetén, ha

a felhasználók földgázzal történõ ellátása – az adott idõszakra vonatkozó átlagos fogyasztás mellett – nem tartható

fenn, vagy fenntartható, de rövidebb ideig, mint amelyre a felhasználónak szüksége lenne.

(3) A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról – a Hivatalnak a fokozatba sorolásra vonatkozó

javaslatot is tartalmazó kezdeményezésére –, valamint a válsághelyzet megszûnésérõl a miniszter – határozatban

dönt.

(4) A minisztert a (3) bekezdés szerinti, továbbá a földgázellátási válsághelyzet fennállása alatt teendõ intézkedésekre

vonatkozó döntésének elõkészítése során tanácskozási jogkörrel bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.”

5. § A Get. 97/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A miniszter a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseirõl haladéktalanul tájékoztatja az Európai

Bizottságot és a tagállamokat.”

6. § A Get. 98. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nem korlátozható felhasználók körét a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet

felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló

kormányrendelet határozza meg.”

7. § A Get. a következõ 98/A. §-sal egészül ki:

„98/A. § A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti hatáskörrel rendelkezõ hatóság

a miniszter. A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatáskörrel rendelkezõ hatóság tekintetében

meghatározott feladatokat – a 127/B. és 127/C. §-ban, valamint a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági

készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló

kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a miniszter látja el.”

8. § A Get. a következõ 109/A. §-sal egészül ki:

„109/A. § A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény általános szabályaitól eltérõen, ha a 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglaltak alapján az egyetemes szolgáltatónak az általa egyetemes

szolgáltatás céljára igénybe vett földgáz forrásain a tényadatok alapján nyeresége vagy vesztesége keletkezik, és

annak indokolt mértéke az árszabályozás során figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendõ hatását az egyetemes

szolgáltató éves beszámolójának mérlegében idõbeli elhatárolásként szerepeltetheti. A jelen §-ban foglaltaknak

megfelelõen készített beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. §

(5) bekezdése alkalmazásában a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak,

azokkal összhangban állónak minõsül.”
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9. § A Get. 126. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:

(A Hivatal feladata különösen:)

„n) a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló e törvényben és a földgázvételezés

korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges

egyéb intézkedésekrõl szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása.”

10. § A Get. a következõ 127/B–127/C. §-sal egészül ki:

„127/B. § A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében, 8. cikkében, 11. cikk (8) bekezdésében,

13. cikk (5) bekezdésében és 13. cikk (6) bekezdés b) pontjában a hatáskörrel rendelkezõ hatóság számára elõírt

feladatokat a Hivatal látja el.

127/C. § A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (6) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettség

teljesítéséhez szükséges mértékben a Hivatal adatokat kérhet a földgázipari vállalkozástól.”

11. § A Get. 132. §-a a következõ 50. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„50. a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerinti megelõzési cselekvési tervet és vészhelyzeti

tervet.”

12. § A Get. 133. § (1) bekezdése a következõ 12. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„12. földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felhasználók ellátására vonatkozó szerzõdések teljesítése

felfüggesztésének rendjét, a felhasználók földgázellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének,

fenntartásának és feloldásának feltételeit, az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a földgázellátáshoz

kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.”

13. § A Get. 139. § (4c) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4c) A szerzõdéseket az érintett engedélyes az üzletszabályzatban meghatározott módon eljuttatja minden, írásba

foglalt szerzõdéssel nem rendelkezõ felhasználó részére, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a felhasználót az írásba

foglalás elmaradásának jogkövetkezményeirõl. Az e és a (4) bekezdésben foglalt elõírások betartását a Hivatal

a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon

és gyakorisággal ellenõrzi, és nem teljesítés esetén a 119. § alapján bírságot szabhat ki.”

14. § A Get. 159. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

15. § A Get. 31/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „71. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „71. § (4) bekezdése” szöveg,

a „Földgázellátási zavar, mûszaki üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás” alcímében a „zavar, mûszaki üzemzavar,

válsághelyzet” szövegrész helyébe a „vészhelyzet” szöveg, 93. § (1) bekezdés d) pontjában a „Kormány” szövegrész

helyébe a „Kormány és a miniszter” szöveg, 97/C. § (1) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszter”

szöveg, 105/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „elõterjesztését” szövegrész helyébe az „elõterjesztésének elfogadását”

szöveg, 119/A. § (3) bekezdésében az „f) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja” szöveg, 128. § (3) bekezdésében

a „713/2009/EK” szövegrész helyébe a „715/2009/EK” szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a Get. 132/A. § 2. pontja és 159. § (1) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti a Get. 138. § (1) bekezdésében a „, de legkésõbb 2012. március 3-áig” szövegrész.
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2. A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

17. § A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbktv.) 5. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását – a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátási

válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére – a földgázellátási válsághelyzet kihirdetése esetén

rendeletben engedélyezi.”

18. § Az Fbktv. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi

irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

19. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 93. § (4) bekezdés c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a közvetlen vezeték és magánvezeték engedélyesére, továbbá a

(2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal elõzetes hozzájárulását a következõ esetekben:]

„c) közvetlen vezeték engedélyese esetében.”

20. § (1) A Vet. 24. § (2) bekezdésében az „és nyilvánosságra hozott belsõ szabályzatukban” szövegrész helyébe az „és az

engedélyes által nyilvánosságra hozott belsõ kiválasztási szabályzatukban” szöveg, a „belsõ szabályzatát” szövegrész

helyébe a „belsõ kiválasztási szabályzatát” szöveg, 75. § (3) bekezdés e) pontjában a „visszavonták” szövegrész helyébe

a „hivatalból visszavonták” szöveg, 142/A. § (5) bekezdés a) pontjában az „elõterjesztését” szövegrész helyébe az

„elõterjesztésének elfogadását” szöveg, 147. § (1) bekezdés c) pontjában a „termelésszerkezet-átalakítási díj”

szövegrész helyébe a „termelésszerkezet-átalakítás támogatása” szöveg, 159. § (1) bekezdés 2. pontjában a „belsõ

szabályzatokat” szövegrész helyébe a „belsõ kiválasztási szabályzatokat” szöveg, 160. § (3) bekezdésében

a „g) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában” szöveg, 160. § (5) bekezdésében a „kérelm[e]ét” szövegrész

helyébe a „kérelmét” szöveg, 176. § (4) bekezdésében az „az új szerzõdések” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés

szerinti” szöveg, 170. § (1) bekezdés 28. pontjában az „és felhasználásának részletes szabályait, valamint a kifizetések

rendjét” szövegrész helyébe az „és a 147. § (1) bekezdés a) pontja esetében felhasználása és kifizetése szabályait”

szöveg, 178/B. § (2) bekezdésében a „142. § (6)” szövegrész helyébe a „142/A. § (1)” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Vet. 149. §-a és a 168. § (4) bekezdés elsõ e) pontja.

21. § A Vet. 176. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3a) A szerzõdéseket az érintett engedélyes az üzletszabályzatban meghatározott módon eljuttatja minden, addig az

idõpontig írásba foglalt szerzõdéssel nem rendelkezõ felhasználó részére, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja

a felhasználót az írásba foglalás elmaradásának jogkövetkezményeirõl. Az e és a (3) bekezdésben foglalt elõírások

betartását a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott módon és gyakorisággal ellenõrzi, és nem teljesítés esetén a 96. §

alapján bírságot szabhat ki.”

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

22. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény hatálya alá tartozik:)

„f) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csõvezeték, a szénhidrogén szállító-,

a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek létesítése, használatba vétele,

mûszaki üzemeltetése, felhagyása, elbontása;”
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23. § A Bt. 44. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra -:]

„e) szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csõvezeték, a szénhidrogén-szállító,

a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek vezetékének építése, használatba vétele,

üzemeltetése, elbontása és felhagyása,”

24. § (1) A Bt. 49. § 4. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[„Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek során

keletkezõ hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minõsül:]

„a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozása, a szénhidrogén-bányászatban az ásványi nyersanyag

továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tétele, különösen a propán-bután kinyerés, a gazolin

feldolgozás vagy brikettgyártás,”

(2) A Bt. 49. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. „Feldolgozás”: az ásványi nyersanyagokon – beleértve a külfejtéses bányák mûködése során – végrehajtott

mechanikai, fizikai, biológiai, termikus vagy kémiai eljárás, vagy eljárások összessége, beleértve a méret

megváltoztatását, szétválasztását és a kioldást, továbbá az elõzõleg elhagyott bányászati hulladék újrafeldolgozását,

de nem beleértve az olvasztást, a mészkõégetéstõl eltérõ termikus gyártási folyamatokat és kohászati eljárásokat.”

(3) A Bt. 49. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. „Ásványinyersanyag-kitermelõ ipar”: minden bányászati tevékenységet és ásványi nyersanyag feldolgozást folytató

vállalkozás, vagy ahhoz kapcsolódó létesítmény.”

(4) A Bt. 49. § 39. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39. „Egyéb gázok és gáztermékek vezetéke”: tartozékaival és alkotórészeivel együtt az a csõvezeték, amely a földgázon

kívüli egyéb gázt, fluidumot vagy gázterméket a termelés (elõkészítés, gyártás, tárolás) kiadó pontjától (elõkészítõ

üzem, feldolgozóüzem), indító állomásától, vagy az országhatár átlépésétõl a felhasználás (lakótelepülés, ipari

létesítmény), feldolgozás átadó állomásáig, az együttmûködõ földgáz rendszerhez történõ csatlakozási pontig, vagy

az országhatárig szállítja.

A vezetékek alkotórészei:

– indító- és átadóállomás,

– a vezeték üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények (nyomásfokozó, töltõ, lefejtõ, lefúvató, szakaszoló,

tisztító állomások) és a nyomvonal jelzésére szolgáló berendezés,

– a vezeték üzemeltetését, irányítását, ellenõrzését szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti, hírközlési,

korrózióvédelem) a távadat átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig.”

(5) A Bt. 49. § 43. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. „Bányászati hulladék”: az ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkezõ hulladék,

a nem közvetlenül ezen tevékenységekbõl származó hulladékok kivételével.”

(6) A Bt. 49. §-a a következõ 46. ponttal egészül ki:

„46. „Bányászati hulladékkezelés”: az ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkezõ

hulladék – kivéve a nem közvetlenül ezen tevékenységekbõl származó hulladék – hulladékkezelõ létesítményben

történõ gyûjtése és tárolása, valamint a hulladék keletkezési helyétõl a hulladékkezelõ létesítményig történõ

szállítása.”

25. § A Bt. 50/A. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„v) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljáráshoz kötött

építési tevékenységek körére és az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó mûszaki dokumentáció

tartalmára”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

26. § A Bt. 50/D § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szolgalmi jog (1) bekezdés szerinti utólagos bejegyzése, illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása az

ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot

kártalanítási igény érvényesítésére sem.”
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27. § A Bt. 51. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„c) az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelve az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban

keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról (3. cikk 3., 6. és 8. pontja, 7. cikk, 11–12. cikk,

14. és 19. cikk), a törvény 1. §-a, 2. §-a, 16. §-a, 19. §-a, valamint a 41. § (1) bekezdés d) pontja, 43/B. § (6) bekezdés

e) pontja, 44. § (1) bekezdés n) pontja, 49. § 4., 6., 8. és 43. pontja, 50/A. § (2) bekezdés m) pontja;”

28. § A Bt. 23. § (3) bekezdésében az „az ásványvagyon feltárására, kitermelésére, elõkészítésére, elsõdleges feldolgozására,

felhasználására, értékesítésére” szövegrész helyébe az „a bányászati tevékenység végzésére és a haszonanyag

értékesítésére” szöveg, 24. § (5) bekezdésében az „A kõolaj- és földgáztermelésben, elõkészítésben és feldolgozásban”

szövegrész helyébe az „A kõolaj- és földgázbányászatban” szöveg, 24/A. § (6) bekezdésében az „a válsághelyzet

beálltáról szóló szerzõdés szerinti értesítést követõen” szövegrész helyébe az „a válsághelyzet beálltáról szóló

szerzõdés szerinti értesítést követõen azzal, hogy a szerzõdéssel lekötött, de fel nem használt kapacitásokat

a tényleges szállítást igénylõk részére kell felajánlani kivéve, ha a kõolaj- és kõolajtermék-ellátási válsághelyzet

Magyarország területén is bekövetkezik” szöveg lép.

5. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

29. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (3) bekezdés

c) pontja.

6. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

30. § A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) a 18. §-át követõen a következõ alcímmel és

18/A. §-sal egészül ki:

„Számviteli szétválasztás
18/A. § (1) Az engedélyes beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek

vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelrõl szóló törvény rendelkezéseit az

e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan

elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és

a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

(3) Az engedélyes köteles

a) a kapcsolt villamos energia termelést és a távhõtermelést telephelyenkénti bontásban,

b) a távhõszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,

c) az egyéb tevékenységeit

a számviteli éves beszámolója kiegészítõ mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás

keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont alá esõ

esetben telephelyenként, a b) pont alá esõ esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.

(4) A több tevékenységre engedéllyel rendelkezõ engedélyes számviteli éves beszámolója kiegészítõ mellékletében

köteles a (3) bekezdés szerint a különbözõ engedélyes tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló

vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása

legalább az eszközök, kötelezettségek, idõbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló

eredmény-kimutatást jelent.

(5) Ha az engedélyes a számvitelrõl szóló törvény szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló

készítésére kötelezett, az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítõ mellékletében köteles az

egyes engedélyes tevékenységeket önállóan is bemutatni. Az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása

halmozott önálló mérleget és halmozott eredmény-kimutatást jelent.

(6) A Hivatal jogosult az engedélyes pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokba és

iratokba betekinteni.”
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31. § A Tszt. a következõ 18/B. §-sal egészül ki:

„18/B. § (1) Az engedélyes könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves

beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és

alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása

biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

(2) Minden engedélyes köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt

a Hivatalnak a számvitelrõl szóló törvény szerinti letétbe helyezéssel egyidejûleg megküldeni.

(3) A több engedéllyel rendelkezõ vállalkozás esetén a tevékenységekre szétválasztott beszámolókat is tartalmazó

számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani.

(4) Az engedélyes összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a vállalkozás konszolidációra kötelezett tagja küldi

meg a Hivatalnak.”

32. § A Tszt. a következõ 18/C. §-sal egészül ki:

„18/C. § (1) Az értékesítõ, valamint a távhõszolgáltató tárgyévi auditált éves számviteli beszámolójában szereplõ, az

e törvény hatálya alá tartozó tevékenységébõl származó adózás elõtti eredménye nem haladhatja meg az

ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott

miniszteri rendeletben meghatározott nyereségtényezõ szorzatának mértékét (a továbbiakban: nyereségkorlát).

(2) Ha a Hivatal ellenõrzése során megállapítja, hogy az értékesítõ, valamint a távhõszolgáltató (1) bekezdés szerinti

adózás elõtti eredménye meghaladja a nyereségkorlátot, dönt a nyereségkorláton felüli összeg megosztásáról az

e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint.”

33. § A Tszt. 44. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlõ vagy a használó együttes kérelmére a távhõszolgáltató

a díjat közvetlenül a bérlõ vagy a használó részére számlázza. A távhõ-szolgáltatási díj a bérlõ vagy a használó által

történõ megfizetéséért a tulajdonos egyszerû (sortartó) kezesként felel. A 37. § (6) bekezdésében foglaltak erre az

esetre is vonatkoznak.”

34. § A Tszt. 60. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

( A miniszter rendeletben)

„h) állapítja meg az engedélyesek nyereségének korlátozására és megosztására vonatkozó részletes szabályokat.”

35. § Hatályát veszti a Tszt 60. § (2) bekezdés b) pontjában az „a nyereség korlátozására és megosztására vonatkozó

szabályokat, továbbá” és a „ , valamint a nyereség korlátozására és megosztására vonatkozó szabályokat” szövegrész.

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

36. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 9. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó köteles nyilvántartani az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletében

meghatározottak szerinti tartalommal az általa forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú

energiatermékbõl származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátást.

(2) Az üzemanyag-forgalmazó minden naptári évre vonatkozóan, a tárgyévet követõ év március 31-éig jelentést nyújt

be a vámhatóságnak:

a) az általa forgalomba hozott üzemanyag és más közlekedési célú energiatermék tekintetében a forgalomba hozott

teljes mennyiségrõl, a beszerzési helyrõl és a származás helyérõl, valamint

b) az üzemanyagból vagy más közlekedési célú energiatermékbõl származó, a teljes életciklusra vonatkozó,

energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátásról.

(3) A jelentést az üzemanyag-forgalmazó az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott módon

hitelesíti.

(4) Amennyiben az üzemanyag-forgalmazó a (2) bekezdés szerinti jelentést az elõírt határidõre nem nyújtja be, vagy

nem a meghatározott tartalommal nyújtja be, a vámhatóság bírságot szab ki.
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(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az üzemanyag-forgalmazó egyszázezer forinttól egymillió forintig terjedõ bírsággal

sújtható. A bírság kiszabása során figyelembe kell venni a forgalomba hozott üzemanyag vagy energiatermék azon

mennyiségét, amelyre nézve a jelentéstételt elmulasztották, valamint a tárgyévben és az azt megelõzõ évben

a mulasztás ismétlõdését.”

37. § A Büat. 13. § (1) bekezdés a következõ o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„o) az üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott üzemanyagból és más közlekedési célú energiatermékbõl

származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátásról szóló nyilvántartás,

jelentéstétel és ezek elmulasztása esetén fizetendõ bírság kiszabásának és megfizetésének részletes szabályait.”

38. § A Büat. 15. § c) pontjában az „1. cikk 5. pont (2) alpontjának” szövegrész helyébe az „1. cikk 5. pontjának” szöveg lép.

8. Az Alaptörvénnyel kapcsolatos módosítások

39. § (1) A Get.

a) 3. § 1a., 6., 33. és 39. pontjában, 28. § (2) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében, a 97/A. § (4) bekezdésében, 114. §

(11) bekezdésében és 137. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § 12. és 54. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § 59. pontjában az „Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, „A Magyar Köztársaság Helységnévtára”

(a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban” szövegrész helyébe a „Magyarország Helységnévtárában

(a továbbiakban: helységnévtár)” szöveg,

d) 27/A. § (5) bekezdésében a „földgáz Magyar Köztársaság területén,” szövegrész helyébe a „földgáznak” szöveg,

e) 54. § (1) bekezdésében, 71. § (9) bekezdésében, 97/A. § (5) bekezdésében, 117. § (5) bekezdésében és 132. §

43. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 54. § (2) bekezdésében és 97/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe

a „Magyarország” szöveg,

g) 121/H. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság nevében önálló, külön törvényben meghatározott”

szövegrész helyébe a „Magyarország nevében törvényben meghatározott” szöveg,

h) 132/A. § 1. pontjában a „földgáznak a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „ földgáz Magyarország” szöveg

lép.

(2) A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 2. § i) pontjában és 3. § (2) bekezdésében az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(3) A Vet.

a) 3. § 7. pontjában az „az ország” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § 21. pontjában az „az országhatárt” szövegrész helyébe a „Magyarország államhatárát” szöveg,

c) 3. § 38. pontjában az „országhatárt” szövegrész helyébe a „Magyarország államhatárát” szöveg,

d) 3. § 47. pontjában az „a Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,

e) 3. § 48. pontjában az „a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: ország)” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében az „az országban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

g) 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 16. § c) pontjában az „az ország” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

h) 36. § (1) bekezdés f) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

i) 79. §-ában az „Az ország” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

j) 88. § (3) bekezdésében, 165. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

k) 90. § (1) és (4) bekezdésében az „az ország egész” szövegrész helyébe a „Magyarország teljes” szöveg,

l) 103. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság nevében önálló” szövegrész helyébe a „Magyarország

nevében” szöveg,

m) 139. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ország vagy országrész villamosenergia-ellátásában” szövegrész helyébe

a „Magyarország teljes területén vagy egy részén a villamosenergia-ellátásban” szöveg,

n) 170. § (1) bekezdés 26. pontjában az „az ország” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.
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(4) A Hgt.

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, az

„Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg,

b) 3. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

(5) A Büat. 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

9. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

40. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja a következõ

szöveggel lép hatályba:

[(1) E törvényt nem kell alkalmazni]

„a) a törvény Ötödik Részének kivételével a minõsített adatot, valamint az ország alapvetõ biztonsági,

nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzésre (a továbbiakban:

minõsített beszerzési eljárás) – az uniós értékhatárt elérõ értékû beszerzések esetén abban az esetben, ha az

Országgyûlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró elõzetes döntést hozott –, amely megrendelésre az

e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály szerint kell eljárni, vagy amely az e törvény

felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alkalmazása alól is kivételt képez;

b) a törvény Ötödik Részének kivételével a védelem terén kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt

áruk (fegyverek, lõszerek, hadianyagok) beszerzésére, szolgáltatások vagy építési beruházások megrendelésére

(a továbbiakban: védelmi beszerzési eljárás), amelyek megrendelésére az e törvény felhatalmazása alapján

megalkotott külön jogszabály szerint kell eljárni, valamint ha az ilyen tárgyú beszerzés az ország alapvetõ biztonsági

érdekének védelme érdekében – összhangban az Európai Unió Mûködésérõl szóló szerzõdés 346. cikkével – az e

törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alkalmazása alól is kivételt képez;”

(2) A Kbt. 36. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti – a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó – elektronikus, hatósági,

illetõleg közhiteles nyilvántartások körérõl és internetes elérhetõségérõl a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki.

Amennyiben az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy

ajánlattevõnek (részvételre jelentkezõnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevõ szervezetnek a közbeszerzési

eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.”

(3) A Kbt. 40. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az ajánlatkérõ az eljárást megindító felhívásban köteles elõírni, hogy az ajánlatban, illetve a részvételi

jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevõ (részvételre jelentkezõ) alvállalkozót

kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt

alvállalkozók közre fognak mûködni.”

(4) A Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szereplõ, aki]

„i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követõen kötött szerzõdésével kapcsolatban

az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerõs és végrehajtható

közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen

határozatban megállapított fizetési határidõn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérõként

szerzõdést kötõ fél a részére határidõben fizetett;”

(5) A Kbt. 58. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az ajánlatkérõ jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy

részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és

végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, valamint gazdasági társaságban fennálló

tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állta ellenõrzésének keretében – a külön jogszabályban

foglalt igazolási szabályok szerint – a büntetlen elõéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhetõ. A kizáró okok
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hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat hitelesítését a tagjai számára gazdasági,

valamint szakmai kamara is elláthatja.”

(6) A Kbt. 79. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Amennyiben valamely ajánlattevõ az (1) bekezdés szerinti határidõben és a (2) bekezdésnek megfelelõen elõzetes

vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követõen történt eljárási cselekménnyel, keletkezett

dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérõ a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követõ tíz

napos idõtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerzõdést – ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés

érintett részére vonatkozó szerzõdést – ha eddig az idõpontig a szerzõdéskötési moratórium egyébként lejárna.”

(7) A Kbt. 110. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) Az ajánlatkérõ akkor alkalmazhat a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban

alkalmazott értékelési szemponttól eltérõ értékelési szempontot, amennyiben már a keretmegállapodás megkötésére

irányuló közbeszerzési eljárásban – az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban – azt elõírta és amelyet

egyben a keretmegállapodás tartalmaz. Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja

esetén az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban és a keretmegállapodásban rögzíteni kell a 71. §

(3)–(4) bekezdéseiben foglaltakat is. Az ajánlattevõ csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az

ajánlatkérõ számára kedvezõbb ajánlatot tehet.”

(8) A Kbt. 118. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„118. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni, ha

a) az ajánlatkérõ olyan szervezettel köt közszolgáltatói szerzõdést, amely vonatkozásában a számvitelrõl szóló törvény

értelmében összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettsége áll fenn, vagy amely felett, vagy amely az

ajánlatkérõ felett közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, vagy olyan másik szervezettel,

amely felett ugyanaz a szervezet gyakorol közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást, mint az ajánlatkérõ

felett, vagy

b) kizárólag több ajánlatkérõ által valamely közszolgáltatói tevékenység folytatására létrehozott közös vállalkozás köt

közszolgáltatói szerzõdést olyan szervezettel, amely ezen ajánlatkérõ valamelyikével az a) pont szerinti viszonyban áll,

feltéve, hogy az Európai Unión belüli árubeszerzések vagy szolgáltatások, vagy építési beruházások terén az a) vagy

b) pont szerinti szervezet elõzõ háromévi átlagos forgalmának legalább nyolcvan százaléka a vele az a) pont szerinti

viszonyban álló szervezetekkel folytatott gazdasági tevékenységbõl származott.”

(9) A Kbt. 118. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(8) Az Európai Bizottság eljárása tekintetében az Európai Parlament és Tanács 2004/17/EK irányelve 30. cikkének (5) és

(6) bekezdése, valamint a 2005/15/EK bizottsági határozat irányadó. Az Európai Bizottság eljárásának

kezdeményezése és a kérelem megküldése módjáról külön jogszabály rendelkezik. A 2004/17/EK irányelv 30. cikke

szerinti, egy adott tevékenység versenynek való közvetlen kitettségének megállapítására vonatkozó eljárásban az

Európai Bizottság eljárásának kezdeményezése és a kérelem megküldése módjáról rendelkezõ, valamint az adott

tevékenység versenyfeltételek mellett történõ végzésével összefüggõ minden lényeges tényrõl történõ tájékoztatás

nyújtását szabályozó, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló rendelet

szerinti feladatokat a Gazdasági Versenyhivatal látja el.”

(10) A Kbt. 120. §-a a következõ j) és k) ponttal kiegészülve lép hatályba:

[E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érõ]

„j) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében elõállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások, illetve

építési beruházások beszerzésére;

k) a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. szerinti hitel és pénzkölcsön

igénybevételére.”

(11) A Kbt. 122. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. § (1) bekezdés nem alkalmazandó. Az ajánlatkérõ a (7) bekezdés

a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevõt ajánlattételre felhívni.

A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplõknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsülnek vagy költségvetési szervek és amelyek a szerzõdés teljesítésére való

alkalmasság feltételeit az ajánlatkérõ megítélése szerint feltehetõleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról,

fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen

eljárásokban nem alkalmazandó.”
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(12) A Kbt. 123. § (10) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(10) A (2) bekezdés szerinti önálló eljárási szabályok kialakításakor az ajánlatkérõ a 74. § (1) és (3) bekezdései szerinti

érvénytelenségi okokat köteles, a 74. § (2) bekezdése szerinti okokat jogosult elõírni azzal, hogy a 74. § (1) bekezdés

d) pontja szerinti érvénytelenségi ok csak alkalmassági követelmény elõírása esetén alkalmazandó.”

(13) A Kbt. 124. § (5)–(7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevõk részére történt megküldése napjától

a nyertes ajánlattevõ és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezõbb ajánlatot tett ajánlattevõ ajánlati

kötöttsége további harminc – építési beruházás esetén további hatvan – nappal meghosszabbodik.

(6) Az ajánlatkérõ a szerzõdést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti idõtartama alatt köteles megkötni,

amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthetõ meg azonban a szerzõdés az írásbeli összegezés

megküldése napját követõ tíz napos idõtartam lejártáig.

(7) Amennyiben jogorvoslati kérelmet [137. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [140.§] nyújtanak be, a szerzõdést

– a (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerzõdést – az ügy érdemében

hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha

a Közbeszerzési Döntõbizottság a szerzõdés megkötését engedélyezi [144. § (4) bekezdés]. Amennyiben idõközben

a nyertes ajánlattevõ ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérõ akkor köthet vele szerzõdést, ha a nyertes ajánlattevõ

nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.”

(14) A Kbt. 126. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(7) A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérõ a szerzõdésben

lehetõvé teheti, hogy a fizetési számlájára történõ, a (6) bekezdés a) pontja szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy

annak meghatározott része az ajánlattevõnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékbõl levonás útján kerüljön

biztosításra.”

(15) A Kbt. 127. § (1) bekezdésének c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Semmis az e törvény hatálya alá tartozó szerzõdés, ha]

„c) a felek a szerzõdéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok [79. § (5) bekezdés, 124. § (6)–(7) bekezdés]

megsértésével kötöttek szerzõdést, és ezzel megfosztották az ajánlattevõt a szerzõdéskötést megelõzõ jogorvoslat

lehetõségétõl, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az

ajánlattevõ esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.”

(16) A Kbt. 128. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az ajánlattevõként szerzõdõ fél teljesítésében – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közremûködni az olyan

alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevõ alkalmasságának igazolásában.

Az ajánlattevõ köteles az ajánlatkérõnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó

helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § –

valamint, ha a megelõzõ közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérõ elõírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.”

(17) A Kbt. 129. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél és a projekttársaság közötti szerzõdésre egyebekben a közbeszerzési

szerzõdésekre vonatkozó szabályokat – így különösen a szerzõdések nyilvánosságára, a szerzõdések kötelezõ

tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a szerzõdések teljesítésének ellenõrzésével kapcsolatban

e törvényben vagy más jogszabályban foglalt elõírásokat – is alkalmazni kell.”

(18) A Kbt. 130. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdésen alapuló ellenszolgáltatásból eredõ

tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemû és lejárt követelését számíthatja be.”

(19) A Kbt. 131. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„131. § (1) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérõ értékû szolgáltatás

megrendelése és a szerzõdés teljesítésének idõtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevõ a szerzõdésben

foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelõ összeg, de legfeljebb 10 millió forint elõlegként történõ kifizetését

kérheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem zárják ki, hogy a szerzõdésben a felek magasabb összegû elõleg nyújtásáról

állapodjanak meg.

(3) A 130. §-ban és az e §-ban meghatározott feltételek a szerzõdésnek akkor is részei, ha a felek errõl nem vagy

eltérõen állapodtak meg. Építési beruházások esetén a szerzõdésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet

sajátos szabályokat állapíthat meg.”
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(20) A Kbt. 133. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„133. § (1) A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, a minõsített beszerzésre, a minõsített beszerzési eljárásra,

a védelmi beszerzésre, valamint a védelmi beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütközõ magatartás vagy

mulasztás miatt e rész rendelkezései szerinti jogorvoslatnak van helye.

(2) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdéssel kapcsolatos jogvita – kivéve a szerzõdésnek az e törvénybe,

illetve az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendeletbe ütközõ módosítása vagy teljesítése miatti

jogvitát -, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.

(3) Ahol e rész közbeszerzést vagy közbeszerzési eljárást említ, azon a tervpályázati eljárást is érteni kell.

(4) Ahol e rész közbeszerzést vagy közbeszerzési eljárást említ, azon a minõsített és a védelmi beszerzési eljárást is

érteni kell.

(5) A minõsített beszerzéssel, vagy minõsített beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárás esetén, ahol e rész

e törvényre hivatkozik – kivéve ahol a hivatkozás az e rész szerinti, jogorvoslatra vonatkozó szabályokra utal –, azon

a minõsített adatot, valamint az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges

biztonsági intézkedést igénylõ beszerzésrõl szóló kormányrendeletet kell érteni.

(6) A védelmi beszerzéssel, vagy a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárás esetén, ahol e rész

e törvényre hivatkozik – kivéve ahol a hivatkozás az e rész szerinti, jogorvoslatra vonatkozó szabályokra utal –, azon

a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk

beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló kormányrendeletet kell

érteni.”

(21) A Kbt. 134. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„134. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárására – e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott

kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, a minõsített beszerzésre, valamint a minõsített beszerzési eljárásra,

a védelmi beszerzésre, valamint a védelmi beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás

lefolytatása, a közbeszerzési eljárás tekintetében – ideértve a XIV. Fejezet szerinti eljárás sajátos szabályait

meghatározó külön kormányrendelet szerinti elõminõsítési kérelem elutasítása és az elõminõsítési listáról való törlés

miatt indult eljárást is (a továbbiakban: elõminõsítési ügyekben indított jogorvoslati eljárás) – a Közbeszerzési

Döntõbizottság hatáskörébe tartozik.

(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés

e törvénybe, illetve az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendeletbe ütközõ módosítása vagy

teljesítése, valamint az ajánlatkérõ által a 123. § szerint önállóan kialakított eljárási szabályokba ütközõ magatartás

vagy mulasztás miatt indult eljárás lefolytatása.

(4) A Közbeszerzési Döntõbizottság hatáskörébe tartozik e törvényt önként alkalmazó szervezet (személy)

(1)–(2) bekezdés szerinti jogsértésével kapcsolatos jogvita elbírálása is.

(5) A Közbeszerzési Döntõbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed.

(6) Nem tartozik a Közbeszerzési Döntõbizottság hatáskörébe a minõsített beszerzési eljárásban a jegyzékre kerülés

érdekében lefolytatott eljárás, vagy a jegyzékbõl történõ törlés szabályosságával kapcsolatos kérdések eldöntése.

(7) A Közbeszerzési Döntõbizottság a minõsített beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat során nem vizsgálhatja

felül az Országgyûlés illetékes bizottságának e törvény alkalmazását kizáró elõzetes döntését.”

(22) A Kbt. 135. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke jelöli ki az eljáró tanács tagjait és az eljáró tanács elnökét. Az eljáró tanács

tagjait úgy kell kijelölni, hogy legalább két tagnak jogi szakvizsgával, további egy tagnak pedig az ügy tárgyával

leginkább összefüggõ egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel kell rendelkeznie. Az eljáró tanács elnöke kizárólag jogi

szakvizsgával rendelkezõ közbeszerzési biztos lehet. A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési eljárásokkal, a

védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos ügyekben eljáró biztosnak a minõsített

vagy a védelmi beszerzési eljárásnak megfelelõ szintû nemzetbiztonsági ellenõrzéssel kell rendelkeznie.”

(23) A Kbt. 137. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. A minõsített beszerzéssel, a minõsített

beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati

eljárásban a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalbóli eljárásának nincs helye, a 140–141. § valamint a 152. §

(4) bekezdés e) pontja nem alkalmazható.”
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(24) A Kbt. 137. § (10) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(10) A kérelem benyújtása elõtt az (1) bekezdése szerinti kérelmezõ köteles errõl – az általa feltételezett jogsértés
megjelölésével – a kérelem benyújtásával megegyezõ módon az ajánlatkérõt, illetve a beszerzõt értesíteni.
A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, vagy a védelmi beszerzési
eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban a (9) bekezdés, valamint a 152. § (4) bekezdés d) pontja nem
alkalmazható. A minõsített beszerzési eljárásban a kérelemre a 138. § (1) bekezdés h) pontját nem kell alkalmazni.”

(25) A Kbt. 139. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha a kérelem az 138. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza, vagy az 138. § (2) bekezdése szerinti díj
befizetésérõl szóló igazolást, illetve a meghatalmazott képviselõ meghatalmazását nem csatolták, a Közbeszerzési
Döntõbizottság felhívja a kérelmezõt a hiányok nyolc napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha
a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Közbeszerzési Döntõbizottság azt el fogja utasítani. A hiánypótlási határidõ
elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módját szabályozó
kormányrendelet szerinti esetben a Közbeszerzési Döntõbizottság hiánypótlási felhívás keretében közli kérelmezõvel
az igazgatási szolgáltatási díj alapjául szolgáló becsült érték összegét.”

(26) A Kbt. 141. § (1) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[A Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását]
„a) ha az ajánlatkérõ a külön jogszabályban meghatározott, a Hatóság elnöke általi felhívástól számított határidõ
lejártáig nem küldi meg a Közbeszerzési Hatóságnak az éves statisztikai összegezést, továbbá”

(27) A Kbt. 143. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A Közbeszerzési Döntõbizottság együttes elintézés végett elrendelheti az elõtte folyamatban levõ olyan ügyek
egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg, vagy ha az ügyek együttes elintézését célszerûségi, gazdaságossági 
vagy más eljárási szempontok indokolják. A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési eljárással, a védelmi
beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban csak ugyanazon beszerzési
eljárásban elõterjesztett jogorvoslati kérelmek alapján indult ügyek egyesítésének van helye.”

(28)  A Kbt. 144. § (4) és (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Amennyiben halasztást nem tûrõ kiemelkedõen fontos érdek vagy közérdek védelme (ideértve
a nemzetgazdasági okot) indokolja, a Közbeszerzési Döntõbizottság az ajánlatkérõ kérelmére végzéssel
engedélyezheti a szerzõdés megkötését, ha annak elõnyei meghaladják a szerzõdéskötéssel járó hátrányokat.
A kérelemben a halasztást nem tûrõ kiemelkedõen fontos érdeket vagy közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell
jelölni, valamint a kérelem benyújtásával egyidejûleg a Közbeszerzési Döntõbizottság rendelkezésére kell bocsátani a
kérelem benyújtását megalapozó indok igazolására szolgáló dokumentumokat. E bekezdés alkalmazásában közérdek
különösen a közszolgáltatási tevékenység ellátásbiztonsága folyamatosságának fenntartása. A minõsített beszerzési
eljárás, valamint a védelmi beszerzési eljárás tekintetében közérdek különösen a védelmi vagy biztonsági érdek.
A Közbeszerzési Döntõbizottság a kérelemrõl annak beérkezésétõl számított öt napon belül dönt, a végzés ellen
jogorvoslatnak nincs helye.
(5) A Közbeszerzési Döntõbizottság haladéktalanul gondoskodik – a minõsített beszerzéssel, vagy minõsített
beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel vagy a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárás
kivételével – a szerzõdés megkötését engedélyezõ végzésének a Közbeszerzési Hatóság honlapján történõ
közzétételérõl.”

(29) A Kbt. 148. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A tárgyalás nyilvános. A Közbeszerzési Döntõbizottság indokolt végzésével a tárgyalásról vagy annak egy részérõl
a nyilvánosságot kérelemre vagy hivatalból kizárhatja, ha a minõsített adat, üzleti titok vagy külön törvényben
meghatározott más titok megõrzése miatt feltétlenül szükséges. A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési
eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban
tárgyalás tartása esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság zárt tárgyalást tart.”

(30) A Kbt. 149. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Felhasználói engedély hiányában nem lehet betekinteni a minõsített adatot tartalmazó iratba. Nem lehet
betekinteni a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba sem, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó
törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az (1) bekezdésben meghatározott,
betekintést kérõ személyt jogorvoslati jogának gyakorlásában. A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési
eljárással, a védelmi beszerzéssel, vagy a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban az
ajánlatkérõ – nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozással – indokolt kérelmében kérheti az (1) bekezdés szerinti
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személyek iratbetekintési jogának kizárását vagy korlátozását az olyan iratok vagy adatok tekintetében, amelyek nem

minõsülnek közérdekû adatnak vagy közérdekbõl nyilvános adatnak.”

(31) A Kbt. 153. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést, az eljárást megszüntetõ végzést, az érdemi határozatot,

a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatot, valamint a szerzõdés megkötésének engedélyezése

tárgyában hozott végzést [144. § (4) bekezdés] meghozatala napján a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell

tenni. Az érdemi határozatot akkor is közzé kell tenni, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a tárgyalásról

a nyilvánosságot a 148. § (3) bekezdése alapján kizárta. A minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési eljárással,

a védelmi beszerzéssel, vagy a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban azonban az

e bekezdésben, valamint a (3)–(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.”

(32) A Kbt. 163. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„163. § (1) A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és

alkalmazhatja a 152. § (2) bekezdés f) pontja, valamint a (3) és (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket. Ha

a bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a szerzõdés érvénytelenségének

tárgyában a pert megszünteti. A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát kizárólag abban az esetben

helyezi hatályon kívül, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy

érdemére kiható szabályainak megsértésére került sor.

(2) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve az

érvénytelenség hiányát kifejezetten a 127. § (2) bekezdése alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni, amelynek

összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tizenöt százaléka. Ha az

érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapításakor a bíróság a szerzõdést a határozathozatalig terjedõ idõre

hatályossá nyilvánítja, bírságot köteles kiszabni, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve –

legfeljebb a szerzõdés értékének tíz százaléka.

(3) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, kivéve a szerzõdés érvénytelensége tárgyában hozott

határozatot, illetve ha a bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát megváltoztatja.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerint szab ki a bíróság bírságot akkor is, ha a minõsített beszerzési eljárás vagy

a védelmi beszerzési eljárás alapján, illetve annak mellõzésével megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét vagy

az érvénytelenség hiányát arra tekintettel állapítja meg, hogy az súlyosan veszélyeztetné az állam biztonsági érdekei

szempontjából alapvetõ fontosságú, szélesebb körû védelmi vagy biztonsági programot.”

(33) A Kbt. 164. § (3)–(7) bekezdése a a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti perindításról – kivéve a minõsített beszerzéssel, a minõsített beszerzési eljárással,

a védelmi beszerzéssel vagy a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatban – a Közbeszerzési Döntõbizottság

a Közbeszerzési Hatóság honlapján tájékoztatást tesz közzé. A tájékoztatás tartalmazza az adott ügy megnevezését

(adott esetben a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megjelölését), az ügy érdemében hozott határozat megjelölését,

a keresetlevél benyújtásának idõpontját, valamint a peres felek megnevezését.

(4) Ha a bíróság az (1) bekezdés szerinti perben megállapítja a szerzõdés 127. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerint

meghatározott okok miatti érvénytelenségét, a szerzõdés megkötésének idõpontjától kezdve érvénytelenné válik, és

a szerzõdés megkötése elõtt fennállott helyzetet kell visszaállítani.

(5) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve az

érvénytelenség hiányát kifejezetten a 127. § (2) bekezdése alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni, amelynek

összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tizenöt százaléka. Ha az

érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapításakor a bíróság a szerzõdést a határozathozatalig terjedõ idõre

hatályossá nyilvánítja, bírságot köteles kiszabni, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve –

legfeljebb a szerzõdés értékének tíz százaléka.

(6) Az (1) bekezdés szerinti perre az a törvényszék kizárólagosan illetékes, amely ugyanazon közbeszerzési jogsértés

ügyében a 157. § szerinti közigazgatási perben eljár. Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a 127. § (1) bekezdés

a)–c) pontja szerinti jogsértést megállapító érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát kérték, a Közbeszerzési

Döntõbizottság által ugyanazon ügyben indított polgári pert – amennyiben a közigazgatási per indul késõbb – a 157. §

szerinti közigazgatási per bíróságához át kell tenni. A közigazgatási pert és a Közbeszerzési Döntõbizottság által

indított polgári pert egyesíteni kell. A Közbeszerzési Döntõbizottság köteles haladéktalanul tájékoztatni a polgári

perben eljáró bíróságot arról, ha a 127. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogsértést megállapító érdemi

határozatának bírósági felülvizsgálatát kérõ keresetlevelet nála benyújtották.
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(7) A (6) bekezdés szerinti egységes perben a Pp. XX. Fejezetét a 161. § (2) bekezdésében, a 162. §

(1)–(3) bekezdésében, valamint a 163. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben foglaltak szerint

szab ki a bíróság bírságot akkor is, ha a minõsített beszerzési eljárás vagy a védelmi beszerzési eljárás alapján, illetve

annak mellõzésével megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét vagy az érvénytelenség hiányát arra tekintettel

állapítja meg, hogy az súlyosan veszélyeztetné az állam biztonsági érdekei szempontjából alapvetõ fontosságú,

szélesebb körû védelmi vagy biztonsági programot.”

(34) A Kbt. 172. § (2) bekezdés g) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[(2) A Hatóság keretében mûködõ Tanács]

„g) éves összesített statisztikai jelentést készít, amelyet a tárgyévet követõ év október 31. napjáig köteles megküldeni

az Európai Bizottságnak.”

(35) A Kbt. 172. § (2) bekezdés o) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[(2) A Hatóság keretében mûködõ Tanács]

„o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és teljesíti a 2004/18/EK irányelv 45. cikk (4) bekezdésben

foglalt tájékoztatást;”

(36) A Kbt. 172. § (8)–(11) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(8) A bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat vagy azok hiteles másolatát is, amelyek a

(7) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állását igazolják. A névjegyzékbe történõ felvételért, a bejegyzés

megújításáért, illetve a névjegyzékbe bejelentett adatok kiegészítéséért a Hatóság részére külön jogszabályban

meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(9) A Hatóság a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerzõdésekrõl, továbbá azokról az államokról, amelyekkel

Magyarországnak kettõs adózás elkerülésérõl szóló egyezménye van a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyeztetve

útmutatót ad ki.

(10) A Hatóság feladatkörében hozott határozatával és végzésével szemben nincs helye fellebbezésnek. A (2) bekezdés

eb) pontja szerinti eljárás esetében azonban a kérelmezõ, illetve az érintett minõsített ajánlattevõ, a (2) bekezdés

ec) pontja szerinti eljárás esetében pedig a kérelmezõ, illetve az érintett hivatalos közbeszerzési tanácsadó a határozat

felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül. A kérelemrõl a

törvényszék nemperes eljárásban, a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül határoz, a Hatóság határozatát

megváltoztathatja. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye. A bíróság eljárására a Pp. XX. fejezetét

kell megfelelõen alkalmazni, amennyiben e törvénybõl, illetõleg a nemperes eljárás jellegébõl más nem következik.

(11) A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatainak, valamint a közbeszerzési eljárások bírósági felülvizsgálata során

hozott határozatok közzétételére a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

(a továbbiakban: Bszi.) XII. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a közbeszerzési eljárásban hozott bírósági határozatok és a Közbeszerzési Döntõbizottság által hozott határozatok

gyûjteményének közzétételére a Bszi. 163. § (1) bekezdésétõl eltérõen a Közbeszerzési Hatóság köteles,

b) a Bszi. 163. § (3) bekezdés szerinti anonimizált digitális másolatkészítésre a Közbeszerzési Döntõbizottság

határozatai tekintetében a Közbeszerzési Döntõbizottság köteles,

c) a Bszi. 166. § (4) bekezdése szerinti kérelem a Közbeszerzési Hatóság elnökéhez terjeszthetõ elõ,

d) a Bszi. 163. § (2) és (5) bekezdése nem alkalmazható,

e) a Bszi. 163. § (3) bekezdése és a Bszi. 164. § (1) bekezdése azzal alkalmazandó, hogy a határozatot meghozó bíróság

elnöke a gyûjteményben történõ közzététel céljából küldi meg a határozatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének,

aki azt – és a Bszi. 163. § (3) bekezdésében foglalt kapcsolódó határozatokat – a Közbeszerzési Hatóság elnökének

rendelkezésére bocsátja.”

(37) A Kbt. 181. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„181. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2012. január 1-jén hatályát veszti, rendelkezéseit a 2012.

január 1. napját megelõzõen megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre,

tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati

eljárásokra és elõzetes vitarendezési eljárásokra alkalmazni kell.

(2) A minõsített beszerzési eljárásban a kizáró okok megállapítása érdekében az ajánlatkérõ jogosult a bûnügyi

személyes adatok kezelésére. ”

(38) A Kbt. 182. § (1) bekezdés 3. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„3. a Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciók alkalmazásának részletes szabályait, a Közbeszerzési

Döntõbizottság által kiszabható bírság és a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének, valamint viselésének szabályait;”

38362 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



(39) A Kbt. 182. § (1) bekezdés 5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„5. A XIV. Fejezet szerinti eljárások sajátos közbeszerzési szabályait, valamint a 118. § (8) bekezdése szerinti eljárással

összefüggõ szabályokat”

(40) A Kbt. 182. § (1) bekezdés 10. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

„10. az építési beruházások közbeszerzéseire, valamint az építési beruházások megvalósítására irányuló közbeszerzési

szerzõdések teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá az építési beruházások megvalósítására irányuló

közbeszerzési szerzõdések esetén a szerzõdésben foglalt ellenérték kifizetésének – e törvénytõl eltérõ – szabályait;”

(41) A Kbt. 182. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel egyetértésben

rendeletben szabályozza a közfoglalkoztatók részérõl a közfoglalkoztatás ellátásához szükséges, az uniós értékhatárt

el nem érõ áru vagy szolgáltatás beszerzések e törvénytõl eltérõ sajátos szabályait.”

(42) A Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 23. § (4) bekezdésében, valamint 182. § (1) bekezdés 7. pontjában az „az ezer fõ

lakosnál kevesebb lélekszámú” szövegrész helyett „a közös hivatalhoz tartozó” szöveggel, 6. § (1) bekezdés

g) pontjában „az a)–f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet” szövegrész helyett „az a)–f) pontok hatálya alá nem

tartozó szervezet – az uniós értékhatárt el nem érõ beszerzés esetén az egyéni vállalkozó kivételével – ” szöveggel, 18. §

(3) bekezdése a „21 031 200 forintnál” szövegrész helyett a „21 824 000 forintnál” szöveggel, a „262 890 000 forintnál”

szöveg helyett a „272 800 000 forintnál” szöveggel, a 45. § (2) bekezdésében „a lehetõ leghamarabb, valamint”

szövegrész helyett „ésszerû határidõn belül, de” szöveggel, a 49. § (6) bekezdésében a „részvételre jelentkezõnek vagy

alvállalkozónak meg kell vásárolnia” szövegrész helyett a „részvételre jelentkezõnek vagy az ajánlatban, illetve

részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia” szöveggel, 53. §-ában a „részvételre

jelentkezõnek vagy alvállalkozónak át kell vennie” szövegrész helyett a „részvételre jelentkezõnek vagy a részvételi

jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie” szöveggel, a 89. § (2) bekezdés a) pontjában „a 76. §

(1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja” szövegrész helyett „a 76. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja” szöveggel, a 111. §

(10) bekezdésében a „jelölje meg a szerzõdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat” szövegrész helyett

a „jelölje meg a szerzõdés teljesítéséhez tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat”,

a „a 152. § (3) bekezdés d) pontjában „az ajánlattevõt” szövegrész helyett „a gazdasági szereplõt” szöveggel, a 152. §

(3) bekezdés e) pontjában „az e törvény szabályait megszegõ” szövegrész helyett „a jogsértõ” szöveggel, 152. §

(5) bekezdésében „az ajánlattevõnek a közbeszerzési eljárásban történõ részvételtõl eltiltása” szövegrész helyett

„a gazdasági szereplõnek a közbeszerzési eljárásban történõ részvételtõl eltiltása”szöveggel, 156. § (3) bekezdésében

a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyett a „törvényszék” szöveggel, a 172. § (2) bekezdésének

h) pontjában a „Közbeszerzési Értesítõ – a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja” szövegrész helyett

a „Közbeszerzési Értesítõ – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” szöveggel, 182. § (1) bekezdés 3. pontjában

„az igazgatási szolgáltatási díj mértékét” szövegrész helyett „az igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének

módját” szöveggel, 182. § (2) bekezdés c) pontjában „valamint a névjegyzékbe vétel feltételeire vonatkozó

szabályokat;” szövegrész helyett „a névjegyzékbe vétel feltételeire, valamint a névjegyzékbe történõ felvételért,

a bejegyzés megújításáért, illetve a névjegyzékbe bejelentett adatok kiegészítéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

díj mértékére vonatkozó szabályokat;” szöveggel lép hatályba.

(43) Nem lép hatályba a Kbt. 128. § (6) bekezdése és 175. § (3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1. napján lép hatályba és 2012. február 2-án hatályát

veszti.

(2) E törvény 40. §-a 2011. december 27-én lép hatályba.

(3) Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4) Ez a törvény a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású gázok

kibocsátott mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében

a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények

tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának való megfelelést szolgálja.
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(5) Ez a törvény az ásványi nyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv
módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 6. és 8. pontjainak
való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 40. §-a a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk által odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

2011. évi CLXXXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésérõl*

1. § (1) Az Országgyûlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) 2012. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer

forintban,
b) bevételi fõösszegét 32 449,100 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-egyszázezer

forintban hagyja jóvá.
(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2012. évi

költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyûlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetés
jóváhagyásakor dönt a 2012. évi költségvetés során képzõdött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyûlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban:
Médiatanács) 2012. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 125,400 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonötmillió-négyszázezer forintban,
c) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási elõirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz

négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettõezer forintban,
d) a Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi elõirányzatát 4 728,592 M Ft-ban, azaz

négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-ötszázkilencvenkettõezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási fõösszegek, valamint

a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási elõirányzat részletezését e törvény
1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi fõösszegek,
valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi elõirányzat részletezését
e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi fõösszegen belül 
indokolt esetben az idõarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási
törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (továbbiakban: Alap) 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2013. május 31-ig terjeszt az
Országgyûlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) Az Országgyûlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a

3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyûlés az Alap 2012. évi költségvetésének

a) kiadási fõösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-négyszázhuszonhatmillió forintban,

b) bevételi fõösszegét 77 426,000 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd- négyszázhuszonhatmillió forintban hagyja

jóvá.

6. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat
összege

1. Személyi juttatások 6 311,2

2. Munkaadókat terhelõ járulékok 1 704,0

3. Dologi kiadások 5 824,3

4. ÁFA 5 265,1

5. Pénzeszköz átadás 308,0

6. Fejlesztési kiadások 3 188,9

7. ÁFA (Fejlesztések után) 797,2

8. Lakástámogatási kölcsön 6,0

9. Következõ évek mûködési tartaléka 6 070,1

10. Tárgyévi mûködési tartalék 2 974,3

Összesen: 32 449,1

A Médiatanács 2012. évi mûködési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat
összege

1. Személyi juttatások 63,3

2. Munkaadókat terhelõ járulékok 17,1

3. Dologi kiadások 45,0

Összesen: 125,4

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási elõirányzat

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat

összege

1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,000

2. Frekvencia pályázati díj 4,000

3. Támogatási pályázati díj 60,000

4. Kötbér és bírság 266,000
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Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat

összege

5. Késedelmi kamat 7,592

6. ÁFA 891,000

Összesen: 4 728,592

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat

összege

1. Frekvencia díjak 17 889,9

2. Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból 1 622,7

3. Azonosítók használati díja 2 450,0

4. Felügyeleti díj 2 243,0

5. Egyéb alaptevékenységi bevételek 74,7

6. Bírság 150,0

7. Egyéb saját bevételek 37,2

8. ÁFA 5 501,2

9. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 42,0

10. Kölcsönök visszatérülése 6,0

11. Költségvetési támogatás 208,0

12. Pénzeszköz átvétel 2 224,4

Összesen: 32 449,1

A Médiatanács 2012. évi mûködési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat

összege

1. Fix összegû támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján 125,4

Összesen: 125,4

Médiatanács kezelésû költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi elõirányzat

M Ft-ban

Elõirányzat száma Elõirányzat neve
Elõirányzat

összege

1. Médiaszolgáltatási díj 3 500,000

2. Frekvencia pályázati díj 4,000

3. Támogatási pályázati díj 60,000

4. Kötbér és bírság 266,000

5. Késedelmi kamat 7,592

6. ÁFA 891,000

Összesen: 4 728,592
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3. melléklet a 2011. évi CLXXXIII. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap 2012. évi költségvetése

értékek millió forintban

I. BEVÉTELEK
2012

elõirányzat

1. közszolgálati hozzájárulás 64 800

2. médiaszolgáltatási díj 3 500

3. pályázati díjak 64

4. kötbér, kártérítés, bírság 274

5. egyéb bevételek 10

6. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 69 648

7. kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 7 778

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 77 426

értékek millió forintban

II. KIADÁSOK
2012

elõirányzat

1. továbbutalandó költségvetési hozzájárulás 2 550

1.1 Médiatanács 126

1.2 Médiatanács hivatali szervezete 2 224

1.3 Közszolgálati Közalapítvány 200

2. céltámogatások 3 060

3. közmédiumok mûködési támogatására átutalt összeg 2 981

3.1 Magyar Televízió Zrt. 556

3.2 Duna Televízió Zrt. 556

3.3 Magyar Rádió Zrt. 556

3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 1 313

4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének
kiadásai

68 679

5. a Médiatanácsot terhelõ, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 71

6. médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggõ kiadások 85

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 426
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös
államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés
kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban:

1. Kiegészítés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az 1. Kiegészítést e rendelettel kihirdeti.

3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„1. KIEGÉSZÍTÉS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös

államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményhez

A Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerzõdõ Felek) a két

ország közös határán az Ipoly folyót Rárospuszta és Rároš települések között átívelõ közúti híd, valamint a csatlakozó

utak kivitelezésének érdekében,

tekintettel a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósításának európai uniós pénzügyi támogatására,

tekintettel arra, hogy a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósítása a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló

Együttmûködési Program keretében jóváhagyott projekt tárgyát képezi,

arra törekedve, hogy eleget tegyenek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két

ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 1. Cikk

(3) bekezdése rendelkezésének,

tekintettel az Egyezmény 4. Cikk (4) bekezdése rendelkezésére,

arra törekedve, hogy biztosítsák a híd és csatlakozó utak megépítéséhez szükséges anyagi támogatás európai uniós

forrásokból történõ lehívásának feltételeit,

a következõkben állapodtak meg:

1. cikk
A Szerzõdõ Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a híd és csatlakozó utak megépítésére a magyar fél

közbeszerzési eljárást indított el a Szerzõdõ Felek nevében, a magyar fél közbeszerzésre vonatkozó elõírásaival

összhangban.

2. cikk
A Szerzõdõ Felek ezt a tényt elfogadják, kifejezik egyetértésüket és kijelentik, hogy ez a körülmény semmilyen módon

nem befolyásolja a híd és csatlakozó utak kiépítésének az Egyezmény, illetve további egyedi, belföldi szintû

megállapodások szerinti megvalósítását.
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3. cikk
Jelen Kiegészítés az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

4. cikk
Jelen Kiegészítés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Egyezmény 6. Cikk (2) bekezdése.

5. cikk
Jelen Kiegészítést a Szerzõdõ Feleknek a belsõ jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást

igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült: Budapesten, 2011. december 20. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelybõl

mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Szlovák Köztársaság Kormánya

nevében nevében”

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

(2) A 2–3. § az 1. Kiegészítés 5. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az 1. Kiegészítés, illetve a 2–3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak ismertté

válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

(5) A közlekedésért felelõs miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött,

a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény 1. Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt

szövegét annak hatálybalépését követõen haladéktalanul közzéteszi a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd
és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt
módosító 1. Kiegészítés kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban:

1. Kiegészítés) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az 1. Kiegészítést e rendelettel kihirdeti.
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3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„1. KIEGÉSZÍTÉS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös

államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményhez

A Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerzõdõ Felek) a két

ország közös határán az Ipoly folyót Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések között átívelõ közúti híd, valamint a

csatlakozó utak kivitelezésének érdekében,

tekintettel a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósításának európai uniós pénzügyi támogatására,

tekintettel arra, hogy a közúti híd és hídhoz csatlakozó utak megvalósítása a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló

Együttmûködési Program keretében jóváhagyott projekt tárgyát képezi,

arra törekedve, hogy eleget tegyenek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két

ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 1. Cikk

(3) bekezdése rendelkezésének,

arra törekedve, hogy biztosítsák a híd és csatlakozó utak megépítéséhez szükséges anyagi támogatás európai uniós

forrásokból történõ lehívásának feltételeit,

a következõkben állapodtak meg:

1. cikk
A Szerzõdõ Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a híd és csatlakozó utak megépítésére a magyar fél

közbeszerzési eljárást indított el a Szerzõdõ Felek nevében, a magyar fél közbeszerzésre vonatkozó elõírásaival

összhangban.

2. cikk
A Szerzõdõ Felek ezt a tényt elfogadják, kifejezik egyetértésüket és kijelentik, hogy ez a körülmény semmilyen módon

nem befolyásolja a híd és csatlakozó utak kiépítésének az Egyezmény, illetve további egyedi, belföldi szintû

megállapodások szerinti megvalósítását.

3. cikk
Jelen Kiegészítés az Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

4. cikk
Jelen Kiegészítés hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Egyezmény 6. Cikk (2) bekezdése.

5. cikk
Jelen Kiegészítést a Szerzõdõ Feleknek a belsõ jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást

igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült: Budapesten, 2011. december 20. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelybõl

mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Szlovák Köztársaság Kormánya

nevében nevében”
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2–3. § az 1. Kiegészítés 5. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az 1. Kiegészítés, illetve a 2–3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak ismertté

válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

(5) A közlekedésért felelõs miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött,

a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények

megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény 1. Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt

szövegét annak hatálybalépését követõen haladéktalanul közzéteszi a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet II. Igazolás

nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont a) alpontja szerinti költség a nemzetközi közúti árufuvarozásban és

személyszállításban gépkocsivezetõként és árukísérõként foglalkoztatott magánszemély esetében – amennyiben

nem választja a 2. § szerinti elszámolást – napi 40 eurónak megfelelõ forintösszeg.

2. § Az Szja tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont b) alpontja szerinti költség napi

15 eurónak megfelelõ forintösszeg.

3. § (1) A kiküldetés idõtartama az indulás és az érkezés tényleges idõpontja között eltelt idõ. Az idõtartam megállapítása

szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen,

illetõleg az érkezést egy órával követõen kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás)

napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított

napokat úgy, hogy a fennmaradó tört rész – amennyiben az legalább 8 óra – egész napnak számít. Amennyiben

a kiküldetésben töltött idõ 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít, kivéve, ha a (2) bekezdés

rendelkezése szerinti választható számítási módszer alkalmazási feltételei fennállnak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából, az ugyanazon a naptári napon kezdõdõ, ismétlõdõ, 24 óránál rövidebb,

egymást követõ kiküldetések esetén az idõtartam meghatározására választható az (1) bekezdés szerinti idõtartamok

egybeszámítása azzal, hogy

a) légi és vízi út esetén az együttesen számított utak között az érkezés utáni és az újabb indulás elõtti egy-egy óra

csak akkor vehetõ figyelembe, ha az érkezés szerinti idõpont és az újabb indulás szerinti idõpont között legalább

két óra eltelik;

b) ha az együttesen számított utak között az érkezés és az újabb indulás között eltelt idõ nem több mint két óra,

akkor ez az idõtartam is kiküldetésnek minõsül.

(3) Az egyes adóévek között áthúzódó kiküldetés címén kifizetett összeg [ideértve a (2) bekezdés rendelkezése alapján

választott egybeszámítás esetét is] adókötelezettsége abban az adóévben keletkezik, amelyben a kifizetés, illetve

a kiküldetés elszámolása megtörtént.
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4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2012. január 1-je után kezdõdõ külföldi kiküldetés

esetében kell alkalmazni.

(2) A 2012. január 1-jén folyamatban lévõ külföldi kiküldetés esetében e rendelet rendelkezéseit a külföldi kiküldetésnek a

2011. december 31-ét követõ idõtartamára, illetve a magánszemélyt erre az idõtartamra tekintettel megilletõ

bevételre kell alkalmazni.

6. § Hatályát veszti a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában

fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének

rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet – a Kormány, a kormánybizottságok, az autonóm államigazgatási szervek,

önálló szabályozó szervek kivételével, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi

államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alatt álló, az

egészségügy területén mûködõ országos intézetek, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó

egészségügyi intézmények, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter irányítása és felügyelete alá

tartozó szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) részére,

a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött

ellátási megállapodás vagy szerzõdés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség

terheli.”

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

„(2) A Kedvezményezett ellátása az ellátási megállapodással érintett, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása

keretében elõállított termékek és szolgáltatások körében – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott

kivétellel – kizárólag a Központi Ellátó Szerv útján valósul meg. Az ellátási kötelezettség – a (2a) bekezdésben

meghatározott kivétellel – a nettó 100 000 forintot (a továbbiakban: ellátási kötelezettség minimális értéke) elérõ vagy

meghaladó igényekre terjed ki.”

(3) Az R. 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kedvezményezett a hulladékgazdálkodás tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásnak a Központi Ellátó Szerv

útján történõ igénybevételére az ellátási kötelezettség minimális értékére tekintet nélkül kötelezett.”

2. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kedvezményezett beszerzési tevékenységének szervezése nem irányulhat arra, hogy a beszerzései e rendelet

szabályainak megkerülése céljából ne érjék el az ellátási kötelezettség minimális értékét, továbbá arra, hogy
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a teljesítési határidõ meghatározása során figyelmen kívül hagyja a Központi Ellátó Szerv beszerzését meghatározó, az

e rendeletben, valamint a további jogszabályokban meghatározott eljárások idõigényét.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdésében a „2003. évi CXXIX. törvény 2/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2011. évi

CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés k) pontjában” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 17. pontjában és

a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint

az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint

az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt

eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:

közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevõ személyekre, szervezetekre, valamint

a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai

támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).”

2. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezõen csatolandó igazolások, nyilatkozatok és

egyéb iratok egyszerû, – képi megfelelést, valamint olvashatóságot, értelmezhetõséget biztosító – a papíralapú

dokumentumokról elektronikus úton történõ másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus

másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzések esetében

az ajánlatkérõ elõírhatja az igazolásnak a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történõ másolat

készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolatban történõ

benyújtását is.”

3. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzési törvényben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton

történõ benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenõrzésének és közzétételének

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirõl, valamint az éves statisztikai összegezésrõl szóló
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miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, e rendeletben meghatározott

követelményeknek megfelelõen kerülhet sor.”

(2) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet és mellékleteit

a) a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenõrzésért felelõs szervezeti egysége által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu

címen elérhetõ elektronikus szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül kell elektronikus üzenetként megküldeni

a hirdetményellenõrzésért felelõs szervezeti egység részére, vagy

c) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhetõ, a hirdetményellenõrzésért felelõs

szervezeti egység által biztosított elektronikus szolgáltatással kell létrehozni.”

(3) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A hirdetményt a simap.europa.eu által használt xml formátumban kell benyújtani. A benyújtott hirdetményeknek

az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételre való feladása esetén a megfelelõ elektronikus feladásáról

a hirdetményellenõrzésért felelõs szervezeti egység gondoskodik.”

(4) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmezõ elektronikus

levélcímét, kivéve a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapu felhasználásának esetében.”

(5) Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A kérelem és mellékletei kézhezvételét a hirdetményellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kézhezvétel napján

haladéktalanul elektronikusan visszaigazolja a kérelmezõnek.”

(6) Az R1. 7. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a közzétételi rendelet szerinti hiánypótlás válik szükségessé, a hirdetményellenõrzésért felelõs

szervezeti egység a hiánypótlásra történõ felhívást a kérelmezõ által az (5) bekezdés szerint megadott, illetve

az ügyfélkapu által átadott elektronikus levelezési cím használatával küldi meg.”

4. § Az R1. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A hirdetményellenõrzésért felelõs szervezeti egység – a közbeszerzési törvényben és a közzétételi rendeletben

meghatározott követelmények teljesülésének ellenõrzését megelõzõen – az elektronikus úton benyújtott hirdetmény

közzétételére irányuló kérelmet elõször abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e a 7. § (2) bekezdése,

valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg

a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek, úgy annak beérkezésétõl számított két

munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az ajánlatkérõt a dokumentum ismételt benyújtására.

(2) A közbeszerzési törvényben, illetve a közzétételi rendeletben meghatározott határidõk számítását e rendelet 7. §

(2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelmények teljesítésétõl kell számítani.”

5. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Közbeszerzési Értesítõ a Közbeszerzési Hatóság által szerkesztett, a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról elérhetõ,

díjtalan elektronikus kiadvány.”

6. § Az R1. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban dokumentáció, illetve ismertetõ (a továbbiakban:

dokumentáció) készítését írja elõ vagy teszi lehetõvé, az ajánlatkérõ a dokumentációt az általa elõzetesen a 3. §

megfelelõ alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelõen, elektronikus

formában is rendelkezésre bocsáthatja.”

7. § Az R1. 11. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Közbeszerzési Döntõbizottság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésérõl

11. § Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggõen

a Közbeszerzési Döntõbizottság értesítésének kötelezettségét írja elõ, ez a kötelezettség elektronikus úton

a Közbeszerzési Döntõbizottság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthetõ.”
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8. § (1) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban vagy részvételi

felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történõ benyújtását

is megengedi, akkor a felhívásban vagy a dokumentációban meg kell adni az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét

képezõ elektronikus dokumentumok jellemzõire – így különösen az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képezõ

elektronikus dokumentumok formátumára – vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elektronikusan

benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök kerülnek alkalmazásra.”

(2) Az R1. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az ajánlatkérõ az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történõ benyújtását a közbeszerzési

törvény 61. § (2) bekezdése szerint lehetõvé tette és az ajánlattevõ ajánlatát vagy részvételi jelentkezését elektronikus

úton nyújtotta be, ezt az ajánlattevõt azokban az esetekben, mikor a közbeszerzési törvény az ajánlattevõk közvetlen

írásbeli értesítését írja elõ, egyidejûleg elektronikus úton kell értesíteni.”

(3) Az R1. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elektronikusan beadott ajánlatban a közbeszerzési törvény 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólap adatait

az ajánlattevõnek az ajánlatkérõ által rendelkezésre bocsátott elektronikus ûrlapba kell beírni, vagy – ha ilyen nem áll

rendelkezésre – a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.”

9. § Az R1. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a közbeszerzési törvény 62. §-ában

szabályozott bontás során az ajánlatkérõ – a 3. §-ban foglaltak szerint – hozzáfér az elektronikusan benyújtott

ajánlatokhoz. Ebben az esetben a közbeszerzési törvény 62. § (2) bekezdése nem alkalmazandó, a 62. § (3) bekezdés

szerinti adatokat pedig a bontás idõpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell – azzal a tartalommal, ahogyan azok

az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevõk részére elérhetõvé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 62. §

(2) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetõvé tenni akkor, ha õk legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejárta

elõtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérõtõl.

(2) Amennyiben az ajánlatok elektronikus úton történõ benyújtásához az ajánlatkérõ elektronikus ûrlapot

rendszeresít, az ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az informatikai rendszer a jegyzõkönyvi tartalmat

a rendszerben szereplõ adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre.

Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 62. § (7) bekezdése alapján készített bontási jegyzõkönyv

részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevõnek meg kell küldeni.”

10. § (1) Az R1. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a szoftver azonosítását követõen sem határozható meg egyértelmûen az ajánlatnak a felbontás

idõpontjában létezõ tartalma, vagy az ajánlattevõ olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetõséghez szükséges

szoftvert nevez meg, amely eltér az ajánlati felhívásban, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól, az ajánlat

a közbeszerzési törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.”

(2) Az R1. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közbeszerzési törvény 67. §-a szerinti hiánypótlási eljárás lebonyolításának, valamint az ajánlat értékelésének

csak abban az esetben van helye, ha az ajánlat – a bontást vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket követõen –

olvasható és megjeleníthetõ.”

11. § Az R1. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról
16. § (1) Amennyiben az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése szerint eljárva megengedte

az ajánlatok elektronikus úton történõ benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles

azt az ajánlattevõt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a közbeszerzési törvény 56–57. §-a szerinti kizárásról,

a szerzõdés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének

a közbeszerzési törvény 74. § szerinti egyéb okból történõ érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról

a közbeszerzési törvényben meghatározott határidõn belül elektronikus úton értesíteni.

(2) Az eredmény megküldésének idõpontjában az ajánlatkérõ köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény

77. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A közbeszerzési törvény 77. § (2) bekezdése

szerinti írásbeli összegezést az ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevõnek elektronikus úton kell

megküldeni.”
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12. § (1) Az R1. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Elektronikus árlejtés kezdeményezhetõ

a) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja esetén kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan;

b) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja esetén a bírálati részszempontokra vonatkozóan.”

(2) Az R1. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Uniós értékhatárt el nem érõ értékû közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérõ nem köteles lefolytatni

az elektronikus árlejtést, ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy az elektronikus árlejtés igénybevételéhez

kapcsolódó ajánlatkérõi és ajánlattevõi költségek a közbeszerzési eljárással beszerezni kívánt termék, szolgáltatás

értékére is tekintettel az elektronikus árlejtés alkalmazását nem teszik gazdaságossá és a döntés az adott eljárásra

egyébként irányadó szabályok szerint meghozható. Az ajánlatkérõ az elektronikus árlejtéstõl való eltekintést köteles

bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak a mellõzés indokainak részletes bemutatásával.”

13. § (1) Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelõzõen az ajánlattevõ – az ajánlatkérõ által a 19. § (3) bekezdés

g) pontjában megjelölt idõpontban – köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe

a bírálati részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes

ajánlatában szereplõ értékeket.”

(2) Az R1. 21. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevõ ajánlatát a csak számára hozzáférhetõ, az ajánlatok megtételére szolgáló

adatátviteli lehetõség igénybevételével teheti meg. Az elsõ ajánlat megtétele – ellenkezõ bizonyításig – vélelmet keletkeztet

arra nézve, hogy)

„c) az ajánlattevõ jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes

ajánlata megtételétõl az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedõ idõszakban semmilyen olyan körülmény nem állt

be, mely az ajánlattevõnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti.”

14. § Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlatkérõ az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni

az ajánlattevõnek az ajánlattevõk rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint – a (3) bekezdésben foglaltak betartásával

– információval látja el az ajánlattevõket más ajánlattevõk által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá

– amennyiben azt a dokumentációban elõzetesen jelezte – az ajánlattevõk számával kapcsolatban.”

15. § (1) Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérõ,

a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevõ az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer

üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzõkönyvben való rögzítése mellett – az ajánlatkérõ

a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.”

(2) Az R1. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az ajánlatkérõ, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevõ valamelyik ajánlattevõ

az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzõkönyvben való rögzítése mellett –

az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.”

16. § Az R1.

a) 3. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében a „Kbt.” szövegrész helyébe

a „közbeszerzési törvény” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „Kbt.” szövegrészek helyébe a „közbeszerzési törvény”

szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „Kbt. 7. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 34. §

(2) bekezdése” szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében a „Kbt.-ben” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvényben” szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében a „Kbt. 77. §-a (1) bekezdésének megfelelõen” szövegrész helyébe a „közbeszerzési

törvény 60. § (7) bekezdésének megfelelõen” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében a „Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 63. §

(4) bekezdése” szöveg,
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f) 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „Kbt. 57. §-a (2) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „közbeszerzési

törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg,

g) 19. § (1) bekezdésében és 19. § (3) bekezdés d) pontjában a „Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe

a „közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése” szöveg,

h) 26. §-ában a „Kbt.-nek” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvénynek” szöveg,

i) 28. §-ában a „Kbt.-vel” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvénnyel” szöveg

lép.

2. A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó,

többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekrõl

szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minõsített adatot, az ország alapvetõ

biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos

szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik)

megvalósításakor e rendelet elõírásai szerint kötelesek eljárni.”

18. § Az R2. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai,

rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos

szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. §

(1) bekezdés c) és e) pontja alá esõ, a Magyar Honvédség mûveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggõ

beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek

beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank

beszerzéseire, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési

forrásból történik.”

19. § Az R2. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzést megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott

közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelõzõen legalább 15 munkanappal az 1. számú

melléklet szerinti elõterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell az elõkészített, a közbeszerzési

törvény és a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó, következõ közbeszerzési dokumentumokat:”

20. § Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni

az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményérõl szóló írásbeli összegezés

ajánlattevõk részére történõ megküldését megelõzõen legalább 5 munkanappal, az összegezés az ajánlatok

elbírálásáról címû dokumentum és a nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevõnek az eljárásban benyújtott

valamennyi irata NFM részére történõ megküldésével.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésrõl. Az összegezés

az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevõk részére az állásfoglalását követõen küldhetõ meg.”

21. § Az R2. 8. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A 3–7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti)

„a) a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a közbeszerzési

törvény rendelkezéseivel összhangban;

b) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntõbizottságnál

jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a szerzõdés – összhangban a közbeszerzési törvény 144. §

(4) bekezdésében foglaltakkal – csak a Közbeszerzési Döntõbizottság engedélyezõ végzése birtokában köthetõ meg;”
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22.  § Az R2. 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.  § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévõ, vagy általuk
alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18.  § (2) bekezdése szerint
számítva nettó ötvenmillió forintot elérõ értékû azon szerzõdések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési 
eljárás keretében kerül(t) sor, a szerzõdés megkötését, illetve módosítását a 2. számú melléklet szerinti
elõterjesztésnek az NFM felé  való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.”

23.  § Az R2. 10.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 9.  §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti)
„a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntõbizottságnál
jogorvoslati eljárás megindítását;”

24.  § Az R2. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerzõdések módosításának engedélyezésére, valamint
a közbeszerzési eljárások utóellenõrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerzõdések teljesítése
ellenõrzésére az NFM jogosult. Ez az ellenõrzés kiterjed a szerzõdések módosításának, valamint a szerzõdés
teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közremûködõként) történõ bevonása közbeszerzési törvényben
meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12.  § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerzõdések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési
eljárás útján megkötött szerzõdések e rendelet hatálybalépését követõ módosítása esetén.”

25.  § (1) Az R2. 1. számú melléklet 4. pont a) alpontjában hatályát veszti a „(Kbt. 7/A. címe)” szövegrész.
(2) Az R2. 1. számú melléklet 9. pontjában az „az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági,

nemzetbiztonsági érdeket érintõ, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól
 szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól
 szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet” szöveg lép.

3. A környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról  szóló 
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

26.  § A környezetkímélõ és energiahatékony közúti jármûvek beszerzésének elõmozdításáról  szóló 48/2011. (III. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R3.) 1.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az alábbi szervezetek közúti jármûvásárlási szerzõdéseire 
terjed ki:]
„a) ajánlatkérõ szervezetek, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekrõl  szóló 2011. évi CVIII. törvényben
(a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat;”

27.  § Az R3. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § E rendelet alkalmazásában
a) ajánlatkérõ szervezetek: a Kbt. 6.  § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk,
b) közúti jármû: az 1. melléklet 3. táblázatában felsorolt, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló miniszteri
rendeletben meghatározott M és N jármûkategóriákba tartozó jármûvek.”

28.  § Az R3. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jelentési kötelezettség teljesíthetõ a közbeszerzési eljárás eredményérõl készített, a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáit tartalmazó miniszteri
rendelet mellékletében meghatározott „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésû dokumentum
benyújtásával is, azzal, hogy amennyiben e dokumentum nem tartalmazza a (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakat,
úgy az ezekre vonatkozó kiegészítéssel együtt kell e dokumentumot elkészíteni.”
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29.  § Az R3.
a) 3.  § (1) és (3) bekezdésében, 4.  § (5) bekezdésében és 5.  § (2) bekezdés a) pontjában az „ajánlatkérõ szerv,

az ajánlatkérõ” szövegrész helyébe az „ajánlatkérõ szervezet” szöveg,
b) 5.  § (1) bekezdésében az „ajánlatkérõ szerv, ajánlatkérõ” szövegrész helyébe az „ajánlatkérõ szervezet” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

30.  § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell
alkalmazni.

31.  § Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes
szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ
közzététel rendjérõl és díjáról  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról 
és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az igazgatási szolgáltatási díj

1. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság kérelemre indult eljárásáért – ideértve a minõsített beszerzéssel, a minõsített
beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárást
is – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek alapja uniós értékhatárt elérõ értékû közbeszerzés esetében a
közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 1%-a,
de legfeljebb 25 000 000 forint; uniós értékhatár alatti értékû közbeszerzés, valamint tervpályázati eljárás esetében
a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének
1%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 6 000 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a megjelölt kérelmi elemek számához
igazodóan a következõ:
a) 1–3 közötti kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik az (1) bekezdés szerint meghatározott összeggel;
b) 4–6 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 125%-a;
c) 7–10 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 150%-a;
d) 11–15 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 175%-a;
e) 16 vagy afeletti számú kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg

kétszerese.

2. § (1) A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a díj befizetésérõl szóló igazolást. Amennyiben a jogorvoslati eljárással érintett
közbeszerzési eljárás irataiból a közbeszerzés becsült értéke a kérelmezõ számára nem ismerhetõ meg, úgy ezen tényt
jogorvoslati kérelmében köteles a Közbeszerzési Döntõbizottság tudomására hozni. Ez esetben a Közbeszerzési
Döntõbizottság – a rendelkezésre álló adatok alapján – a Kbt. 139. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás
keretében közli a kérelmezõvel az igazgatási szolgáltatási díj alapjául szolgáló becsült érték összegét.
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(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti becsült érték – részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének –

megállapítása érdekében a Közbeszerzési Döntõbizottság az ajánlatkérõt adatközlésre hívhatja fel, melyet az

ajánlatkérõ két munkanapon belül köteles teljesíteni.

(3) Ha a kérelmezõ jogorvoslati kérelmét az eljárás folyamán újabb kérelmi elemekkel egészíti ki, a Közbeszerzési

Döntõbizottság felhívására köteles az igazgatási szolgáltatási díjat az újabb kérelmi elemre (elemekre) figyelemmel is

megfizetni. Amennyiben a kérelmezõ az igazgatási szolgáltatási díj kiegészítését elmulasztja, a Közbeszerzési

Döntõbizottság az új kérelmi elemek vonatkozásában nem köteles eljárni.

(4) Az 1. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés értelmében kérelmi elemen a – szükség esetén kiegészített – kérelemnek

azt a jól körülhatárolt részét kell érteni, mely tartalmazza a jogsértõnek vélt ajánlatkérõi (kérelmezetti) magatartást, az

azzal megsértett jogszabályi rendelkezés vagy rendelkezések megjelölését, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság

döntésére irányuló indítványt és annak indokait.

3. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 154. § (1) bekezdésétõl eltérõen

az eljárási költségekrõl való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)–(3) bekezdés szerint rendelkezik.

(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntõbizottság a Kbt. 152. §

(2) bekezdés c)–f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj

200 000 forintot meghaladó része a kérelmezõnek a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatának

megküldését követõ 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegébõl 200 000 forint ilyenkor is a

Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viselésérõl a Közbeszerzési Döntõbizottság a Ket. szerint az eljárási

költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül

visszatérítésre, a kérelmezõ viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.

(3) Amennyiben a kérelmezõ jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, de a Közbeszerzési

Döntõbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak részben ad helyt, az igazgatási

szolgáltatási díjnak a Közbeszerzési Hatóság (3) bekezdés szerinti saját bevételével csökkentett részét az alapos és

alaptalan kérelmek arányának figyelembevételével téríti vissza a kérelmezõnek.

2. Eltiltás

4. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett köteles

az ajánlattevõt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) – a Kbt. 152. §

(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – fél évtõl három évig terjedõ idõszakra eltiltani a közbeszerzési

eljárásban való részvételtõl, ha

a) az a közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy

hamis nyilatkozatot tett;

b) annak jogsértõ magatartását a Közbeszerzési Döntõbizottság jogerõs határozatában két éven belül legalább két

alkalommal megállapította.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, valamint a Kbt. 152. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a Közbeszerzési

Döntõbizottság az ajánlattevõt, alvállalkozót, illetve a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt)

nem csak a jövõre nézve, hanem a vizsgált közbeszerzési eljárásban, továbbá egyéb folyamatban lévõ közbeszerzési

eljárás vonatkozásában is köteles eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtõl, illetve a szerzõdés

megkötésétõl, ha az érintett eljárásokban az eljárás eredményének megküldésére még nem került sor.

3. Bírság

5. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság a Kbt. 152. § (4) bekezdése alapján a jogsértés megállapítása mellett bírságot köteles

kiszabni. A bírság összege – a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás

becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének, a közbeszerzési eljárás

jogtalan mellõzése esetén pedig a szerzõdéses érték legfeljebb tizenöt százaléka.

(2) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege

– a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve

részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka.
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4. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

6. § Az igazgatási szolgáltatási díjat a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01720361-00000000

számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell

alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XIV. Fejezete szerinti

közszolgáltatói szerzõdés megkötése céljából lefolytatott közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

(2) A közszolgáltatói szerzõdések megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra – összhangban a Kbt. 114. §

(1) bekezdésével – a Kbt. VI–XII. Fejezeteinek szabályait a Kbt. XIV. Fejezetében, valamint a jelen rendeletben foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a közszolgáltatói szerzõdés megkötésére a Kbt. Harmadik

Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül sor, és az ajánlatkérõ a Kbt. 121. § (2) bekezdése szerint a Kbt.

Második Részét a XIV. Fejezet szerinti különös szabályoknak is megfelelõen alkalmazza. Ebben az esetben a Kbt.

122. §-ában foglalt eltérõ szabályok is alkalmazandók.

2. A közbeszerzési eljárások különös szabályai

2. § (1) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás lehet, versenypárbeszéd nem alkalmazható,

keretmegállapodásos eljárás a jelen rendelet 14–18. § -ában foglaltak szerint folytatható le. Hirdetmény közzétételével

induló tárgyalásos eljárás az ajánlatkérõ választása szerint alkalmazható.

(2) Az ajánlatkérõ köteles kérésre az ajánlattevõk (részvételre jelentkezõk) rendelkezésére bocsátani a rendszeresen

hivatkozott közbeszerzési mûszaki leírásokat, ideértve az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményben

hivatkozott közbeszerzési mûszaki leírásokat is.

(3) Ha a hivatkozott közbeszerzési mûszaki leírások az ajánlattevõk (részvételre jelentkezõk) számára hozzáférhetõ

dokumentumokban kerültek meghatározásra, az ajánlatkérõnek elegendõ ezen dokumentumokra utalnia.

(4) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési mûszaki leírás megadásával, az alkalmasság megítélésével, az ajánlatok, részvételi

jelentkezések elbírálásával, vagy a szerzõdés megkötésével összefüggésben követelményeket határozhat meg azzal a

céllal, hogy az általa rendelkezésre bocsátott információk bizalmas jellegét az érintettek megõrizzék. Ez a rendelkezés

nem érinti a Kbt. 80. §-ában foglaltakat.

(5) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön

jogszabályban meghatározottakon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó igazolási módot

is elõírhat, de ennek során is megfelelõen alkalmaznia kell a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltakat.
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3. § (1) Az ajánlatkérõ kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevõt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke

tekintetében – ötven százalékot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást

nyújtani.

(2) Árubeszerzés esetében, ha az értékelési szempont szerinti értékelés során több ajánlat azonos, az ajánlatkérõ köteles

elõnyben részesíteni azt az ajánlatot, amely – az áruk összértéke tekintetében – ötven százalékot elérõen vagy

meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában

a) azonosnak minõsül az elõnyben részesítendõ ajánlat, ha az árkülönbözet – az (1) bekezdés szerinti, elõnyben nem

részesítendõ ajánlat árához képest – nem haladja meg a három százalékot;

b) az elektronikus hírközlõ hálózati berendezésekben használt szoftvereket árunak kell tekinteni.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az eljárás nyertese az elõnyben részesített ajánlatot tevõ, ha pedig több elõnyben

részesítendõ ajánlat van, az az ajánlattevõ, amelynek ajánlata alacsonyabb árat tartalmaz. Azonos árajánlat esetében

– a Kbt. 72. § (2) bekezdésének megfelelõen – az eljárás nyertese az az ajánlattevõ, akinek az ajánlata a nem egyenlõ

értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési

pontszámot kapott.

(5) Az ajánlatkérõnek nem kell alkalmaznia a (2) bekezdést, ha valamely ajánlat elõnyben részesítése azzal a

következménnyel járna, hogy mûszaki-technikai szempontból eltérõ és nem illeszkedõ dolgokat kellene beszerezni,

vagy az ilyen beszerzés aránytalan mûszaki-technikai nehézséget eredményezne a mûködtetésben és a fenntartásban

vagy aránytalan költségtöbblettel járna.

3. Nyílt eljárás

4. § Ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal

megelõzõen, de legfeljebb tizenkét hónapon belül idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel,

és az tartalmazta az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó

hirdetmény feladásának idõpontjában rendelkezésre álló adatokat is, a nyílt eljárásban negyvenöt napnál rövidebb

ajánlattételi határidõt is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidõ nem lehet rövidebb az ajánlati

felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított huszonkilenc napnál, kivéve sürgõsség esetében,

amely esetben huszonkét napra rövidíthetõ. Az ajánlattételi határidõ legkevesebb negyvenöt, huszonkilenc vagy

huszonkét napos idõtartama a Kbt. 83. § (6) bekezdése szerint rövidíthetõ.

4. A meghívásos és a tárgyalásos eljárás

5. § (1) A meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a részvételi határidõt a részvételi felhívás

feladásának napjától számított legalább harminc napban kell meghatározni, de sürgõsség esetében sem határozható

meg tizenöt napnál rövidebb idõtartamban. A Kbt. 85. § (2) bekezdése (gyorsított eljárás) nem alkalmazható.

(2) Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ és az alkalmasnak minõsített részvételre jelentkezõk megállapodásban

rögzíthetik, feltéve, hogy valamennyi jelentkezõnek azonos idõtartam áll rendelkezésére ajánlata összeállítására és

benyújtására.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés értelmében az ajánlatkérõ és az alkalmasnak minõsített jelentkezõk nem tudnak

megállapodni az ajánlattételi határidõben, az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ állapítja meg, azzal, hogy az nem

lehet az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított huszonnégy napnál rövidebb. Az ajánlattételi

határidõ sürgõsség esetében tíz napra rövidíthetõ, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívást telefax útján vagy

elektronikus úton küldi meg az ajánlatkérõ.

(4) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ (3) bekezdés szerinti huszonnégy napos idõtartamát legfeljebb öt nappal

lerövidítheti, feltéve, hogy a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton

az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé tette már a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének

napjától, és a felhívásban megadta a hozzáférés adatait.

(5) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban azonban az ajánlatkérõ és az alkalmasnak minõsített jelentkezõk tíz napnál

rövidebb ajánlattételi határidõt is megállapíthatnak.

6. § (1) Az idõszakos elõzetes tájékoztató meghívásos vagy tárgyalásos eljárás – ide nem értve a hirdetmény nélküli

tárgyalásos eljárást – meghirdetésére is irányulhat (idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
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meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás). Ebben az esetben a hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi

elemeirõl szóló külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal kell elkészíteni és közzétenni az

idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, amely tartalmazza azt a határidõt, amely idõpontig a

gazdasági szereplõk érdeklõdést kifejezõ írásbeli nyilatkozatot (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) nyújthatnak be

és az eljárás (eljárások) indításának tervezett napját is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ajánlatkérõ a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló

tárgyalásos eljárást megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem a részvételi felhívást

egyidejûleg és közvetlenül küldi meg (a továbbiakban: közvetlen részvételi felhívás) azon gazdasági szereplõknek,

amelyek az elõírt határidõben szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérõnél benyújtották és felhívja õket

szándéknyilatkozatuk megerõsítésére.

(3) A közvetlen részvételi felhívást legkésõbb az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele

napjától számított tizenkét hónapon belül meg kell küldeni. A meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás a közvetlen

részvételi felhívás megküldésével indul.

(4) Az ajánlatkérõ nem köteles az eljárást megindítani, ha az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

közzétételét követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény

miatt a szerzõdés megkötésére vagy a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben

az ajánlatkérõnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a szándéknyilatkozatot tevõket és a Közbeszerzési Hatóságot.

(5) A közvetlen részvételi felhívás tartalmára a Kbt. 38. § (3)–(4) bekezdésének a részvételi felhívásra (eljárást megindító

felhívásra) vonatkozó rendelkezései megfelelõen alkalmazandóak, azzal, hogy annak tartalmaznia kell hivatkozást a

közzétett idõszakos elõzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára, valamint a közvetlen részvételi felhívás

megküldésének napját. Az ajánlattételi felhívásnak is tartalmaznia kell hivatkozást a közzétett idõszakos elõzetes

tájékoztatóra és közzétételének napjára.

(6) A részvételi határidõ 5. § (1) bekezdésében elõírt minimális idõtartama a közvetlen részvételi felhívás megküldésének

napjától számítandó.

(7) Az ajánlattételi határidõ 5. § (4) bekezdésében meghatározott rövidítésének lehetõségével az ajánlatkérõ abban

az esetben élhet, ha a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az

ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé tette már az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

megjelenésének napjától, és a felhívásban megadta a hozzáférés adatait.

7. § (1) A meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás meghirdetésére – ide nem értve a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást –

elõminõsítési hirdetmény is közzétehetõ (elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos

eljárás).

(2) Ha az ajánlatkérõ az eljárást elõminõsítési hirdetménnyel hirdette meg, a meghívásos vagy a hirdetmény

közzétételével induló tárgyalásos eljárást megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem

közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplõknek, amelyeket az elõminõsített jelentkezõk listájára

(a továbbiakban: lista) felvett (8. §). Az elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.

(3) Az eljárásban az ajánlatkérõ kizárólag a listájára felvett elõminõsített jelentkezõket hívhatja fel részvételi jelentkezés

benyújtására. Az ajánlatkérõ az összes elõminõsített jelentkezõnek köteles közvetlen részvételi felhívást küldeni,

kivéve, ha a lista a közbeszerzés tárgya, vagy azon belüli csoportja szerinti bontásban készült. Ebben az esetben csak

a bontás szerinti elõminõsített jelentkezõknek kell felhívást küldeni.

(4) Az ajánlatkérõ az elõminõsítési hirdetmény közzététele alapján nem köteles az eljárást megindítani, ha a hirdetmény

közzétételét követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény

miatt a szerzõdés megkötésére vagy a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben

az ajánlatkérõnek haladéktalanul egyidejûleg, írásban értesítenie kell az elõminõsített jelentkezõket és a

Közbeszerzési Hatóságot.

(5) Az ajánlatkérõ az elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzésre továbbá más hirdetménnyel induló

eljárást is alkalmazhat, különösen, ha az elõminõsített jelentkezõk száma nem teszi lehetõvé a valódi versenyt. Ebben

az esetben az ajánlatkérõnek az új hirdetményben utalnia kell erre a körülményre, és az új hirdetmény közzétételérõl

– a közzétételt követõen haladéktalanul – egyidejûleg, írásban értesítenie kell az elõminõsített jelentkezõket.

(6) A közvetlen részvételi felhívás tartalmára a Kbt. 38. § (3)–(4) bekezdésének a részvételi felhívásra (eljárást megindító

felhívásra) vonatkozó rendelkezései megfelelõen alkalmazandóak, azzal, hogy annak tartalmaznia kell hivatkozást

a közzétett elõminõsítési hirdetményre és közzétételének napjára, valamint a közvetlen részvételi felhívás
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megküldésének napját. Az ajánlattételi felhívásnak is tartalmaznia kell hivatkozást a közzétett elõminõsítési

hirdetményre és közzétételének napjára.

(7) A közvetlen részvételi felhívás a Kbt. 38. § (3) bekezdés k) és l) pontjától eltérõen tartalmazza:

a) ha szükséges, a részvételi jelentkezéshez csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

meghatározását, amelyek igazolják, hogy az elõminõsített jelentkezõ a részvételi szakaszban sem tartozik

– az elõminõsítési szempontok szerinti – kizáró okok hatálya alá;

b) ha szükséges, az adott szerzõdés teljesítéséhez – az elõminõsítési szempontokhoz képest – szigorúbb

alkalmassági követelményeket.

(8) A részvételi határidõt az 5. §-tól eltérõen az ajánlatkérõ fõszabályként nem határozhatja meg a közvetlen részvételi

felhívás megküldésének napjától számított harminchét napnál rövidebb idõtartamban. A részvételi határidõ

rendkívüli sürgõsség esetében kivételesen huszonkét napra rövidíthetõ, ha pedig a felhívást telefax útján vagy

elektronikus úton küldi meg az ajánlatkérõ, tizenöt napra rövidíthetõ.

(9) Az ajánlattételi határidõ 5. § (4) bekezdésében meghatározott rövidítésének lehetõségével az ajánlatkérõ abban

az esetben élhet, ha a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az

ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé tette már az elõminõsítési hirdetményt tartalmazó hirdetmény megjelenésének

napjától, és a felhívásban megadta a hozzáférés adatait.

(10) Több elõminõsített jelentkezõ közösen is benyújthat részvételi jelentkezést és közösen is tehet ajánlatot.

(11) A Kbt. 87. § (1) bekezdés d) pontját és a Kbt. 91. § (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni.

5. Az ajánlatkérõk által létrehozható elõminõsítési rendszer

8. § (1) Az ajánlatkérõ a jelentkezõk elõminõsítésére szolgáló rendszert hozhat létre és mûködtethet, amelynek célja, hogy

a meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó meghívásos vagy tárgyalásos eljárásokban

részvételre jogosultakat elõre kiválassza.

(2) Az elõminõsítési hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és közzé kell tenni,

amely tartalmazza különösen az ajánlatkérõ elõminõsítési rendszerének célját, idõtartamát, a tervezett

közbeszerzések tárgyának leírását, az elõminõsítési szempontokat és igazolási módjait vagy azok összegezõ leírását.

(3) Ha az elõminõsítési rendszer idõtartama három évnél hosszabb, az elõminõsítési hirdetményt évenként kell

közzétenni. Ha pedig ennél rövidebb idõtartamra szól, elegendõ az elsõ ilyen hirdetmény közzététele.

(4) Az ajánlatkérõ köteles biztosítani, hogy az érintettek az elõminõsítési hirdetmény közzétételét követõen a rendszer

mûködtetésének idõtartama alatt bármikor kérhessék elõminõsítésüket.

(5) Az ajánlatkérõnek meg kell határoznia – a közbeszerzési mûszaki leírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel

összhangban – az elõminõsítési rendszer mûködtetésének részleteit, valamint az elõminõsítési szempontokat és

igazolási módjait. Az elõminõsítési rendszer különbözõ minõsítési fokozatokból állhat.

(6) Az elõminõsítési rendszer mûködtetésére vonatkozó szabályokat, a minõsítési szempontokat és igazolási módjait

az ajánlatkérõ szükség szerint felülvizsgálhatja, módosíthatja.

(7) Az elõminõsített jelentkezõkrõl az ajánlatkérõnek listát kell vezetnie. A lista elkészíthetõ a közbeszerzés tárgya, vagy

azon belüli csoportja szerinti bontásban is. A listának tartalmaznia kell legalább az elõminõsített jelentkezõ nevét,

címét (elérhetõségét), a listára vételének idõpontját. A lista adatai nyilvánosak, kivéve a személyes adatnak minõsülõ

adatokat. A lista nyilvános adatait az ajánlatkérõ a honlapján közzéteszi.

9. § (1) A jelentkezõk listára vételének feltételeit (a továbbiakban: elõminõsítési szempontok) és igazolási módjait az

ajánlatkérõ a Kbt. IX. Fejezetében foglaltakkal összhangban – a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró

okok igazolásának módjáról szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles meghatározni, azzal, hogy

ahol az igazolás módja nyilatkozat, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben egyszerû nyilatkozat is

elfogadható; másrészt az alkalmasságra egyéb objektív alapú elõminõsítési szempontot és igazolási módot is elõírhat,

de ennek során is megfelelõen alkalmaznia kell a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltakat. Az elõminõsítési szempontok

meghatározása során az ajánlatkérõ jogosult a Kbt. IX. Fejezete, valamint a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és

a kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön jogszabályban meghatározottak szerinti szempontok és igazolási

módok közül választani.

(2) Az elõminõsítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni a jelentkezõk között székhelyük

vagy letelepedési helyük szerint, sem olyan adminisztratív, pénzügyi vagy mûszaki feltételek elõírása révén, amelyek

38384 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



csak egyes jelentkezõkre érvényesek. Az ajánlatkérõ nem követelheti meg olyan igazolások benyújtását a

jelentkezõktõl, amelyek már rendelkezésére állnak.

(3) Az ajánlatkérõ köteles elõminõsítési dokumentációt készíteni, amelyben meg kell adnia különösen a 8. §

(5) bekezdésében foglaltakat, továbbá az elõminõsítési kérelem elbírálási határidejét. Az elbírálási határidõ hat

hónapnál hosszabb nem lehet. Amennyiben az elbírálás elõreláthatólag négy hónapnál hosszabb idõt vesz igénybe,

az ajánlatkérõ az elõminõsítési kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles tájékoztatni a jelentkezõt az

elbírálás hosszabb idõtartamát indokoló körülményekrõl, valamint kérelme elbírálásának várható idõpontjáról.

(4) Ha az ajánlatkérõ egy másik ajánlatkérõ elõminõsítési rendszerét – figyelemmel az elõminõsítési szempontokra –

egyenértékûnek tartja, köteles errõl és e másik ajánlatkérõ nevérõl, címérõl, illetve a hivatkozott elõminõsítés

elfogadásáról tájékoztatást adni az elõminõsítési dokumentációban.

(5) Az ajánlatkérõ köteles gondoskodni arról, hogy az elõminõsítési dokumentáció az elõminõsítési hirdetmény

közzétételének napjától kezdve rendelkezésre álljon. Ha az elõminõsítési dokumentáció megküldését kérik, az

ajánlatkérõ vagy az általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételétõl számított két munkanapon belül köteles

ennek eleget tenni. Az elõminõsítési dokumentációt a Közbeszerzési Hatóság kérésére szintén meg kell küldeni.

(6) Ha az ajánlatkérõ módosítja az elõminõsítési rendszer mûködtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az elõminõsítési

szempontokat és igazolási módjait, köteles új elõminõsítési hirdetményt közzétenni, valamint a már listára vett

elõminõsített jelentkezõket és az elõminõsítési kérelmet benyújtókat egyidejûleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

10. § (1) A jelentkezõ bármikor kérheti elõminõsítését és a listára vételét az elõminõsítési dokumentációban elõírt adatok,

tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

(2) Az elõminõsítési kérelmet és a jelentkezõ elõminõsítését kizárólag a megadott elõminõsítési szempontok alapján

lehet elbírálni.

(3) Amennyiben az elõminõsítési kérelem hiányos, a jelentkezõt a hiányok megjelölése mellett hiánypótlásra kell felhívni.

(4) Az elõminõsítési kérelem elbírálását követõen az ajánlatkérõ haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül köteles

értesíteni a jelentkezõt döntésérõl, elutasítás esetében annak indokairól is.

(5) Amennyiben az ajánlatkérõ módosítja az elõminõsítési szempontokat, a már listára vett elõminõsített jelentkezõknek

is igazolniuk kell az elõírt módon megfelelõségüket az új vagy a módosult elõminõsítési szempont tekintetében. Erre

– a 9. § (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni az elõminõsített jelentkezõket. Benyújtott kérelem

folyamatban levõ elbírálása esetén pedig az ajánlatkérõnek a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére kell a

jelentkezõt felhívnia.

(6) Az elõminõsített jelentkezõ köteles az ajánlatkérõnek bejelenteni, ha az elõminõsítési szempontok szerinti adataiban,

körülményeiben változás állt be, a változást követõen haladéktalanul, de legkésõbb a változástól számított öt

munkanapon belül. Ha a változás következtében az elõminõsített jelentkezõ nem felel meg a szempontoknak, az

ajánlatkérõnek törölnie kell a listáról.

(7) Az ajánlatkérõ maga is kezdeményezheti a listáról való törlését, ha a rendelkezésére álló adatok szerint az

elõminõsített már nem felel meg az elõminõsítési szempontoknak.

(8) A listáról való törlés elõtt legalább 15 nappal az érintett elõminõsített jelentkezõket az ajánlatkérõ köteles írásban

tájékoztatni a tervezett intézkedésérõl és annak indokáról is. Az érintett elõminõsített jelentkezõ az ajánlatkérõ által

meghatározott határidõn belül köteles észrevételeit írásban közölni az ajánlatkérõvel.

(9) Az elõminõsítési kérelem elutasítása és a listáról való törlés ellen jogorvoslatnak van helye. Az érintett a Közbeszerzési

Döntõbizottság eljárását kérheti.

6. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

11. § (1) Az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha

a) a Kbt. XIV. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás azért volt eredménytelen, mert nem nyújtottak be részvételi

jelentkezést vagy ajánlatot, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei idõközben lényegesen

nem változtak meg;

b) a szerzõdés mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt

kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthetõ meg;

c) a közbeszerzés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban nem

alkalmazható nyereségszerzési cél esetében, illetve, ha a kutatásfejlesztés költségeit fedezi, továbbá nem sértheti

az ilyen utóbbi célú késõbbi közbeszerzési eljárásokat;
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d) a szerzõdést a Kbt. XIV. Fejezete szerinti valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti;

e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérõ által elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség miatt az

e rendelet szerinti eljárásokra elõírt határidõk nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgõsséget indokoló

körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából.

(2) Az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha

a) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bõvítése során a korábbi nyertes ajánlattevõvel köt

szerzõdést és a korábbi nyertes ajánlattevõnek másikkal történõ helyettesítése azzal a következménnyel járna,

hogy mûszaki-technikai szempontból eltérõ és nem illeszkedõ dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen

beszerzés aránytalan mûszaki-technikai nehézséget eredményezne a mûködtetésben és a fenntartásban;

b) az áru árutõzsdén jegyzett és beszerzett;

c) a beszerzés kivételesen kedvezõ feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz

képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvezõ feltételek igénybevétele más eljárás alkalmazása esetén

meghiúsulna;

d) az árut kivételesen kedvezõ feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy az

érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történõ értékesítés keretében szerzi be.

(3) Az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás

megrendelése esetén, ha a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ, de elõre nem látható körülmények miatt

kiegészítõ építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás

teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítõ építési beruházást vagy szolgáltatást mûszaki vagy gazdasági okok miatt

az ajánlatkérõt érintõ jelentõs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerzõdéstõl, vagy ha a kiegészítõ

építési beruházás vagy szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás vagy a szolgáltatás

teljesítéséhez.

(4) Az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás esetében, ha olyan új

építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevõvel köt meg ugyanazon ajánlatkérõ azonos vagy

hasonló építési beruházás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel,

amelyre a korábbi szerzõdést a jelen rendelet szerinti valamely eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító

vagy meghirdetõ hirdetményben az ajánlatkérõ jelezte, hogy ilyen hirdetmény nélküli eljárást alkalmazhat, valamint

a korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési

beruházás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából).

(5) Az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetén, ha arra

közszolgáltatói tevékenységével összefüggõ – a tervpályázati eljárásra vonatkozó szabályokról szóló külön

jogszabályban szabályozott – tervpályázati eljárást követõen kerül sor, és a nyertessel vagy – a bírálóbizottság ajánlása

alapján – a nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerzõdést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban

a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevõt) meg kell hívni a tárgyalásra.

12. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a 11. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti eset kivételével – ajánlattételi

felhívás megküldésével kezdõdik. Az ajánlatkérõ a 11. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a tárgyalást

megelõzõen – amennyiben ajánlattételi felhívás készítésére nincs mód – tárgyalási meghívót küld.

(2) A Közbeszerzési Döntõbizottságot az eljárás megkezdésérõl a 13. § (2) bekezdés szerint kell tájékoztatni. A 11. §

(2) bekezdés b) és d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérõ köteles a Közbeszerzési

Döntõbizottsághoz – telefaxon vagy elektronikus úton – benyújtani a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó

körülményekrõl szóló tájékoztatást, a 11. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben továbbá az érintett szervezet nevét

és címét.

(3) A tárgyalásos eljárás 11. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben, valamint, ha a rendkívüli sürgõsséget elõidézõ

helyzetben az ésszerûen lehetséges, a 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ajánlatkérõnek lehetõség szerint

legalább három ajánlattevõt kell ajánlattételre felhívnia.

(4) Az ajánlattételi határidõt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre

a megfelelõ ajánlattételhez.

(5) A 11. § (5) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatok értékelési szempontja csak az összességében

legelõnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.

(6) A 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra a Kbt. 99. §-át kell alkalmazni.
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13. § (1) A 11. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ a kedvezõ feltételekrõl való

tudomásszerzést követõen haladéktalanul ajánlattételi felhívást köteles küldeni telefaxon vagy elektronikus úton

a kedvezõ feltételeket felajánlónak és lehetõség szerint még legalább két ismert ajánlattevõnek. A felhívottakkal

a kedvezõ feltételek fennállásának idõtartamán belül kell tárgyalni, és a nyertessel – a szerzõdéskötési moratóriumra

vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával – írásban szerzõdést kötni.

(2) Az eljárás megkezdésérõl – telefaxon vagy elektronikus úton – az ajánlatkérõnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a

Közbeszerzési Döntõbizottságot. A tájékoztatást a Kbt. 100. § (1) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell

megadni.

(3) Az ajánlatkérõnek a kedvezõ feltételeket felajánló dokumentumot is a Kbt. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell

megõriznie.

7. A keretmegállapodásos eljárás

14. § (1) Az ajánlatkérõ (ajánlatkérõk) az e rendeletben foglaltak szerinti nyílt eljárást, vagy az e rendelet szerinti

valamely meghívásos vagy tárgyalásos eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából.

A keretmegállapodásos eljárásra a Kbt. keretmegállapodásos eljárásra vonatkozó 108–110. §-ában foglalt szabályai

nem alkalmazhatóak.

(2) Az ajánlatkérõ az (1) bekezdésnek megfelelõen megkötött keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény

nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az adott közbeszerzés (közbeszerzések) megvalósítása érdekében. Az eljárás

ezen második szakaszára a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jelen rendelet szerinti eltérõ szabályait a

keretmegállapodásos eljárás jelen rendelet szerinti szabályai szerint kell megfelelõen alkalmazni.

15. § (1) A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben vagy közvetlen

részvételi felhívásban az ajánlatkérõ köteles megadni az értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezõbb

ajánlatot tevõk keretszámát, amelynek legfeljebb felsõ határáig terjedõ számú ajánlattevõvel köt majd

keretmegállapodást. A keretszámnak a közbeszerzés tárgyához, az eljárás sajátos jellemzõihez kell igazodnia, és

minden körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. A keretszámnak legalább három ajánlattevõt kell

magában foglalnia.

(2) Az eljárásban az azonos ajánlatok elbírálására a Kbt. 72. § (2)–(4) bekezdése nem alkalmazható. Ha a legkedvezõbb

ajánlatot tevõk keretszámának felsõ határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos ajánlatot tevõvel

keretmegállapodást kell kötni.

(3) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell az adott idõtartam alatt annak alapján kötendõ szerzõdések lényeges

feltételeit, különösen a közbeszerzések tárgyát, az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, a közbeszerzések

elõirányzott mennyiségét.

16. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás megküldésével kezdõdik, amelyet a keretmegállapodást

kötött ajánlattevõnek – illetve összes ajánlattevõnek egyidejûleg – írásban kell megküldeni. Más ajánlattevõt

az eljárásba nem lehet bevonni.

(2) Az ajánlatkérõ nem köteles a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást megindítani, ha a keretmegállapodás megkötését

követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a

szerzõdés (szerzõdések) megkötésére, vagy a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben

az esetben az ajánlatkérõnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevõket és

a Közbeszerzési Hatóságot.

(3) Az ajánlatkérõ a keretmegállapodás szerinti közbeszerzés megvalósítására más, hirdetménnyel induló – jelen rendelet

szerinti – eljárást is alkalmazhat, különösen a több évre kötött keretmegállapodás esetében, vagy ha a

keretmegállapodást kötött ajánlattevõk száma nem teszi lehetõvé a valódi versenyt. Ebben az esetben az

ajánlatkérõnek az új hirdetményben utalnia kell erre a körülményre, és az új hirdetmény közzétételérõl – a közzétételt

követõen haladéktalanul – egyidejûleg, írásban értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevõket.

17. § (1) Az ajánlattételi felhívásnak a következõket kell tartalmaznia:

a) az ajánlatkérõ nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);

b) hivatkozást a keretmegállapodásos eljárás elsõ részét megindító, illetve meghirdetõ hirdetményre és

közzétételének napját;
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c) hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra;

d) a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit, ha az

ajánlatkérõ dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejûleg nem küldte meg;

e) az adott közbeszerzés tárgyát és mennyiségét;

f) a szerzõdés meghatározását;

g) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét;

h) a teljesítés helyét;

i) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;

j) az ajánlatok értékelési szempontját;

k) az ajánlattételi határidõt, és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint annak meghatározását, ha az ajánlatkérõ

a magyar mellett más nyelven is biztosítja az ajánlattételt;

l) az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat;

m) a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályait, továbbá az elsõ tárgyalás

idõpontját;

n) az ajánlattételi felhívás megküldésének napját.

(2) A keretmegállapodás alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ nem ellenõrzi

a keretmegállapodásban részes ajánlattevõk szerzõdés teljesítésére való alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem

állását.

(3) Az ajánlatkérõ akkor alkalmazhat a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott

értékelési szemponttól eltérõ értékelési szempontot, amennyiben már a keretmegállapodás megkötésére irányuló

közbeszerzési eljárásban – az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban – azt elõírta, és amelyet egyben

a keretmegállapodás tartalmaz.

18. § (1) A keretmegállapodásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatban vagy a tárgyalás

(tárgyalások) eredményeként lényegesen nem lehet módosítani. Az ajánlattevõ a keretmegállapodásban foglaltakhoz

képest az ellenszolgáltatás mértékére, illetve az összességében legelõnyösebb ajánlat értékelési szempontja

keretében a részszempontok szerint értékelésre került tartalmi elemeire vonatkozóan az ajánlatkérõ számára csak

kedvezõbb ajánlatot tehet. A módosítás nem járhat azzal, hogy a keretmegállapodás alapján megkötött szerzõdés

tárgya, vagy feltételei olyan jellemzõjében, vagy körülményében tér el a keretmegállapodásban meghatározott

közbeszerzési tárgytól vagy feltételektõl, amely nem tette volna lehetõvé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

alkalmazását.

(2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérõ (ajánlatkérõk) és egy vagy több ajánlattevõ közötti

tárgyalások arra irányulnak, hogy a keretmegállapodásban nem szereplõ szerzõdéses feltételekben a felek

megállapodjanak, és az ajánlatkérõ a legkedvezõbb érvényes ajánlatot tevõvel köthessen szerzõdést.

8. Eljárás adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történõ végzésének megállapítására

19. § (1) A Kbt. 118. § (7)–(8) bekezdésének alkalmazhatóságát az Európai Unió Mûködésérõl szóló Szerzõdés versenyre

vonatkozó szabályaival összhangban kell megállapítani. Vizsgálni kell különösen a Kbt. 114. § (2) bekezdésében

meghatározott tevékenység jellemzõit, a helyettesítõ szolgáltatások esetleges létezését, az árakat, valamint azt, hogy

van-e ténylegesen vagy potenciálisan az adott tevékenység tekintetében egynél több szolgáltató az adott piacon.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor tekinthetõ úgy, hogy valamely piacra történõ szabad belépés nem korlátozott,

ha az adott tagállam végrehajtotta és alkalmazza a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete

szerinti közösségi jogszabályok rendelkezéseit. Ha ez alapján nem vélelmezhetõ az adott piacra történõ szabad

belépés, bizonyítani kell, hogy az ténylegesen és jogilag is szabad.

(3) Az Európai Bizottságnak a Kbt. 118. § (7)–(8) bekezdésének alkalmazhatóságát megállapító határozatának

meghozatalát – a Közbeszerzési Hatóság egyidejû értesítése mellett – a Gazdasági Versenyhivatal, illetve az

ajánlatkérõ kezdeményezheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott

valamely tevékenység vonatkozásában fennáll a Kbt. 118. § (7)–(8) bekezdése alkalmazásának feltétele. Az Európai

Bizottság az eljárást hivatalból is megindíthatja.

(4) Amennyiben az Európai Bizottság eljárását a Gazdasági Versenyhivatal kezdeményezi, indokolással ellátott

állásfoglalása mellett egyidejûleg köteles tájékoztatni az Európai Bizottságot az adott tevékenység versenyfeltételek

mellett történõ végzésével összefüggõ minden lényeges tényrõl, különösen az (1) bekezdésben meghatározott
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feltételeknek való megfeleléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekrõl, hatósági határozatokról,

megállapodásokról.

(5) Amennyiben az Európai Bizottság eljárást az ajánlatkérõ vagy az Európai Bizottság hivatalból kezdeményezi,

a Gazdasági Versenyhivatal a (4) bekezdés szerinti információkról az Európai Bizottságot kérésére köteles tájékoztatni.

9. Záró rendelkezések

20. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megindított közbeszerzésekre kell

alkalmazni.

21. § Ez a rendelet – a Kbt.-vel együtt – a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk

beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány

az 1. § a), c), e), l) és m) pontja, 42–61. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában,

az 1. § d) pontja, 39–41. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 1. § n) pontja. 23–36. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 1. § f)–i) pontja, 62–70. §, 86. § (1) bekezdés a) pont tekintetében az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal

kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, és a gazdasági, anyagi szolgáltatások biztosítása

érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl

szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2–15. §, 22. § 24. §, 25. §, 27. §, 37. §, 38. §, és 86. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,

valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16–18. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 19–21. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában,

az 1. § k) pontja, a 40. §, a 41. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 71–83. §, 86. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 86. § (2) bekezdés a) pont, a 87. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 90. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 86. § (2) bekezdés b) pont tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 89. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,
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a 91. § tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § a) pontjában,

a 92. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésének

m) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva,

a 86. § (3) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében

a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában

a) hivatali kapu: a központi elektronikus szolgáltató rendszer hitelesített elektronikus dokumentum- és

üzenetkezelõ része,

b) honvédelmi igazgatás: a védelmi igazgatás részét képezõ feladat- és szervezetrendszer, amelynek keretében

az ország védelmére létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek, továbbá a honvédelemben

közremûködõ más szervek ellátják a a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. § (3) bekezdésében

meghatározottak honvédelemre való felkészítésével, az országvédelemmel, és a honvédelmi kötelezettségek

teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

c) igénybevétel: az igénybevevõ által a honvédelmi érdek kielégítése céljából kijelölt ingatlan, technikai eszköz és

más ingóság birtokbavétele, illetve a szolgáltatás használatba vétele,

d) infokommunikációs rendszer: a K–600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és

a Kormány speciális mûködési feltételeit, valamint a védelmi igazgatási szervei által folytatott döntés-elõkészítés

és döntéshozatal informatikai támogatását biztosító hírközlési és informatikai rendszer,

e) központi elektronikus szolgáltató rendszer: elektronikus közszolgáltatás, amely magába foglalja az elektronikus

kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot, az ott

megjelenõ szolgáltatásokat és ügyintézési lehetõségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetõit; biztosítja

az ügyfelek, a hivatalok, a szervezetek számára az elektronikus ügyfélkapu, a hivatali kapu, és a cégkapu

létesítésének lehetõségét,

f) meghagyásba bevont szerv: a honvédelmi feladatok ellátásában közremûködõ, az 1. mellékletben meghatározott,

továbbá a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt szerv,

g) meghagyási jegyzék: a 2. melléklet szerinti, a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási kategóriáját,

székhelyét, telephelyét, illetve fióktelepének pontos címét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért

felelõs személy nevét és elérhetõségét tartalmazó jegyzék,

h) meghagyási névjegyzék: a 3. melléklet szerinti, a meghagyásba bevont szerv megnevezését, meghagyási

kategóriáját, székhelyét, a meghagyással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelõs személy nevét és

elérhetõségét, továbbá a meghagyással érintett munkakör megnevezését, valamint a munkakört betöltõ

hadköteles személyazonosító adatait tartalmazó jegyzék,

i) munkakör: a honvédelem irányításához, vezetéséhez, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás,

valamint a gazdaság mûködõképességének biztosításához, a honvédelmi, a rendvédelmi feladatok

megvalósulásához, a hadiipari termeléshez, a legfontosabb lakosság ellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen

munkakör, beosztás,

j) Magyar Honvédség Vezetési Információs Rendszere: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)

kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózatát magába foglaló, vezetési és irányítási feladatok érdekében

üzemeltett honvédelmi célú híradó, informatikai és információvédelmi rendszer,

k) polgári veszélyhelyzeti tervezés: a védelmi igazgatás rendszerében megvalósuló közös civil-katonai tervezési

rendszer a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az anyagi javak védelme, a nemzetgazdaság

mûködõképességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a szövetségi mûveletek

polgári támogatása, továbbá a hatóságok katonai erõkkel és eszközökkel történõ segítése érdekében,

l) szolgáltatásra kötelezett: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet

a honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében egyedi hatósági határozat szolgáltatás teljesítésére, vagy
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szolgáltatás igénybevételének tûrésére, valamely tevékenységtõl való tartózkodásra, a szolgáltatás

igénybevételéhez szükséges elõkészületi tevékenységre vagy adatszolgáltatásra kötelez,

m) üzemi szolgáltatás: közszükségletet kielégítõ alapvetõ szolgáltatásokat folyamatosan biztosító közüzem

szolgáltatása,

n) védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képezõ feladat- és szervezeti rendszer, amely az állam védelmi

feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett

végrehajtó, rendelkezõ tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre történõ felkészülést, továbbá

az említett idõszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági,

lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek

összességét.

II. FEJEZET
A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA, A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

1. A honvédelemért felelõs miniszter feladat- és hatásköre

2. § (1) A honvédelmi miniszter a Kormány honvédelemért felelõs tagja.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter az ország honvédelmi feladatainak irányításáért viselt felelõssége körében

a) jóváhagyásra a köztársasági elnök elé terjeszti az ország fegyveres védelmi tervét, jóváhagyja a Honvédség

különleges jogrendi feladatai tervezésének és vezetésének rendjét,

b) összehangolja a honvédelemben közremûködõ szervek honvédelmi feladatokra történõ felkészítését,

c) összehangolja a szövetséges fegyveres erõkkel történõ kollektív védelmi tervezést és haderõfejlesztést,

d) együttmûködik az illetékes miniszterekkel a honvédelmi feladatok végrehajtásában,

e) meghatározza a Honvédelmi Tanács, és a Kormány speciális mûködési feltételei biztosításával kapcsolatos

feladatokat, az ehhez szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer követelményeit,

f) meghatározza a területi és a helyi védelmi igazgatási szervek, valamint a honvédelemben közremûködõ szervek

honvédelmi igazgatási feladatait, felügyeli azok tevékenységét,

g) rendelettel és a Honvédség vonatkozásában normatív utasítással szabályozza a más állami szerv feladatkörébe

nem tartozó honvédelmi feladatok végrehajtását,

h) részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói irányítását közösen ellátó Fenntartói Testület

tevékenységében,

i) koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer mûködtetésében

résztvevõ szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

j) jóváhagyja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok honvédelmi igazgatással kapcsolatos ellenõrzésének rendjét,

k) felelõs a Honvédség mûködését és a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló kritikus infrastruktúra elemeinek

azonosításáért, védelmi intézményrendszerének honvédelmi ágazaton belüli kialakításáért, a kritikus

infrastruktúra elemei horizontális kritériumainak meghatározásáért,

l) felelõs a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése körében a honvédelmi érdek érvényesítéséért, az ágazati

szabályok meghatározásáért és feladatok végrehajtásáért,

m) gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladatainak koordinálásáról,

n) felelõs a központi államigazgatási szervek, a területi és a helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek,

a honvédelemben közremûködõ szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározásáért és

végrehajtásának ellenõrzéséért.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter elõkészíti

a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló törvényt, és annak végrehajtási jogszabályait,

b) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,

a hadköteles nyilvántartás vezetése, és a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ

adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló

törvényt, és annak végrehajtási

c) a Honvédség hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos állománya jogállását szabályozó törvényt és annak

végrehajtási jogszabályait,
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d) a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek jogállását szabályozó törvényt, és annak végrehajtási

jogszabályait,

e) a hadköteles katonák jogállását szabályozó törvényt, és annak végrehajtási jogszabályait,

f) a hadigondozásról szóló törvényt, és annak végrehajtási jogszabályait,

g) a Honvédség részletes bontású létszámáról szóló országgyûlési határozatot,

h) a biztonság- és védelempolitika alapelveirõl szóló országgyûlési határozatot,

i) a fõbb haditechnikai eszközökrõl szóló országgyûlési határozatot,

j) a honvédelmi politika megvalósulásáról szóló országgyûlési jelentést,

k) a nemzeti katonai stratégiát,

l) a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelme felkészítésére

vonatkozó döntéseket,

m) a központi államigazgatási szervek honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó kormánydöntéseket,

n) a nemzetközi szerzõdésben vállalt katonai kötelezettség teljesítésére vonatkozó kormánydöntéseket.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter az érintett miniszterekkel együttmûködik

a) a katasztrófavédelemre,

b) a polgári védelemre,

c) a légi közlekedésre,

d) a honvédelmi munkakötelezettségre,

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre,

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésére és mozgósítására

vonatkozó jogszabályok elõkészítésében.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter a Honvédség irányításáért és vezetéséért viselt felelõssége körében

a) szabályozza

aa) a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét,

ab) a Honvédség béke, veszélyhelyzet, szükségállapot és váratlan támadás idején történõ kiegészítésének,

továbbá rendkívüli állapot és megelõzõ védelmi helyzet kihirdetése esetén a Honvédség hadkötelesekkel

történõ kiegészítésének rendjét és feladatait,

ac) a Honvédség felkészítésének követelményeit, a felkészítés és a kiképzés rendjét,

ad) a Honvédség gazdálkodását, a Honvédség vagyonkezelésében lévõ ingatlanok és ingók

vagyongazdálkodását,

ae) a személyügyi hatásköröket és azok gyakorlásának módját,

af) a Honvédség logisztikai, pénzügyi, egészségügyi, igazgatási és jogi tevékenységét,

ag) a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeivel összefüggõ juttatásokat, költségtérítéseket,

kedvezményeket, támogatásokat, szociális juttatásokat, a laktanyai elhelyezést, a lakhatást elõsegítõ

ellátások jogosultjainak körét, feltételeit és rendjét,

ah) a Honvédség személyi állománya tekintetében az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkabalesetek és a szolgálattal összefüggõ

megbetegedések megelõzése érdekében és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, a baleseti

veszélyt jelentõ rendellenességek bejelentését, kivizsgálását, nyilvántartását,

ai) a Honvédség tevékenységével, diszlokációjával kapcsolatban a természetes és épített környezet védelmét,

aj) a honvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások díjait,

ak) Magyarország területének a Honvédség légvédelmi készenléti erõivel történõ oltalmazását,

al) a Honvédség közremûködésének rendjét a katasztrófák megelõzésében, következményeik elhárításában

és felszámolásában,

b) meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit,

c) dönt a Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciális mûködési feltételeinek megteremtéséhez szükséges

infrastruktúra és infokommunikációs rendszer kialakításáról, fenntartásáról,

d) a Kormány döntése alapján intézkedik a Honvédség egésze készenlétének fokozására, és az egyes katonai

szervezetek készenlétének fokozására,

e) dönt a Honvédség létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, az ország területének védelmi célú

elõkészítésére vonatkozó javaslatokról, gondoskodik azok végrehajtásáról,
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f) megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, híradó, informatikai

és információvédelmi szolgáltatások, a légi, sugárfigyelõ, jelzõ- és riasztási rendszerek mûködõképességének

biztosítása érdekében szükséges együttmûködés feladatait és rendjét,

g) megállapítja a nemzetközi szerzõdésekbõl fakadó katonai kötelezettségeket, gondoskodik azok végrehajtásáról,

h) gondoskodik a szövetséges fegyveres erõkkel kapcsolatos egységes védelmi elõírások és szabványosítási

egyezmények elõkészítésérõl és végrehajtásáról,

i) meghatározza a Honvédség ellenõrzésének rendszerét,

j) meghatározza a Honvédség híradással és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, kiadja azok

tervezésére, szervezésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, gondoskodik az adatok és információk

védelmérõl, ellátja az MH kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózat hálózatgazdai feladatait,

k) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztés irányait és rendjét,

l) meghatározza a Honvédség minõségügyi intézményrendszerére és annak mûködésére vonatkozó

követelményeket,

m) együttmûködik a Magyar Szabványügyi Testülettel és az érintett miniszterekkel a katonai szabványosítás

irányainak meghatározásában, a katonai szabványok kidolgozásában,

n) gondoskodik a személyi állomány érdekeinek védelmérõl, együttmûködik a személyi állomány által létrehozott

társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,

o) irányítja a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalát (a továbbiakban: HM VH),

p) jóváhagyja a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

q) ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb feladatait.

(6) A honvédelemért felelõs miniszter

a) a hazai fejlesztések tervezéséhez igényeket támaszt, és – személyes adatnak nem minõsülõ – adatokat szolgáltat

az érintett minisztereknek, együttmûködik velük a kormányzati hadiipari fejlesztésekben, biztosítja a hazai

termelõk és fejlesztõk beszállításokban való részvételét,

b) személyes adatnak nem minõsülõ adatot szolgáltat a nemzetgazdaság különleges jogrendben történõ

mûködése tervezéséhez a gazdaságfelkészítési rendszerbe bevont tervezõ szervek számára.

3. § A honvédelemi minisztert a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a külügyminiszter helyettesíti.

2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre

4. § A parlamenti államtitkár – a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési

szabályzatában meghatározottak szerint – részt vesz a Honvédség vezetésében és irányításában.

3. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre

5. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára irányítja a hatáskörébe utalt,

a honvédelmért felelõs miniszternek alárendelt szervezeteket.

(2) Valamennyi döntési javaslatot és elõterjesztést a közigazgatási államtitkár útján kell a honvédelemért felelõs miniszter

elé terjeszteni.

(3) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatali

szervezete, és a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi

állományának.

6. § (1) A közigazgatási államtitkár irányítja

a) a honvédelmi igazgatás kormányzati és közigazgatási feladatainak tervezését, szervezését, végrehajtását,

b) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek,

a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek és a hatáskörébe tartozó belsõ rendelkezések

tervezeteinek elõkészítését, a kormány-elõterjesztések kidolgozását,

c) a jogi és igazgatási tevékenységgel összefüggõ felsõ szintû feladatok végrehajtását,

d) a honvédelemi tárca létszámkereteinek és a személyi állomány összetételének meghatározásával kapcsolatos

döntések elõkészítését,
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e) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium munkaterveinek elõkészítését,

f) a védelmi igazgatási szervezetrendszer és a gazdaság különleges jogrendi mûködésével kapcsolatos honvédelmi

követelményeket és felkészítési feladatokat meghatározó terv kidolgozását,

g) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium felelõsségi körébe tartozó, a különleges jogrendben

bevezetendõ rendkívüli intézkedések tervezeteinek elõkészítését,

h) a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel kapcsolatos döntések

elõkészítését,

i) a szövetségi kollektív védelmi tervezésben és haderõfejlesztésben érintett állami szervek feladatainak

megállapítására irányuló döntések elõkészítését, a NATO haderõfejlesztési javaslataira vonatkozó nemzeti

álláspontok, és a képességfelmérés kérdéseire adandó nemzeti válaszok kidolgozását,

j) a tárcaszintû védelmi tervezési rendszer mûködtetését,

k) a tárca informatikai és információvédelmi stratégiájának és a kormányzati informatikai stratégiájából adódó

feladatainak kidolgozását,

l) a NATO Biztonsági Beruházási Programjával összefüggõ programok kidolgozását, az azokkal kapcsolatos

kormányzati döntések elõkészítését, végrehajtását,

m) a vagyonkezelésben és vagyongazdálkodásban résztvevõ szervezetek tevékenységét,

n) az illetmény-, szociális- és lakáspolitika elveinek, ösztönzési és kompenzációs rendszere humánpolitikai

szempontjainak kidolgozását, a hosszú távú humánpolitikai intézkedések kidolgozását és végrehajtását,

a személyügyi tevékenység végrehajtásának tervezését,

o) a környezetvédelmi, tûzvédelmi és munkavédelmi feladatok végrehajtását, ellenõrzését,

p) a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit, szakirányítja a Honvéd Vezérkar

fõnökének katasztrófavédelmi tevékenységét, a tárca katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását,

q) a katonai minõségüggyel és szabványosítással kapcsolatos döntés-elõkészítést és végrehajtást,

r) az ifjúságpolitikával, az esélyegyenlõséggel, a nemzeti és etnikai kisebbségi ügyekkel összefüggõ ágazati

feladatok végrehajtását,

s) a nemzetközi kötelezettségvállalással kapcsolatos javaslatok elõkészítését, a végrehajtás tervezését,

t) a felsõoktatásra, a közoktatásra, valamint a szakképzésre vonatkozó jogszabályokból eredõ döntések

elõkészítését és végrehajtását,

u) az iratkezelési, ügyviteli és informatikai, információvédelmi tevékenységet,

v) a Honvédség logisztikai rendszerét,

w) a kommunikációs stratégia és irányelv kidolgozását, végrehajtását, a külsõ kommunikációs tevékenység

tervezését, végzését.

(2) A közigazgatási államtitkár kiadja

a) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fejezet részletes erõforrás tervezési keretszámait,

b) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium mint intézmény mûködéséhez, gazdálkodásához

kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban vagy normatív utasításban nem szabályozott kérdéseket,

megállapítja a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium mint intézmény gazdálkodásának

általános szabályait, az éves gazdálkodási intézkedést,

c) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésû elõirányzatokkal

kapcsolatos gazdálkodási feladatokra vonatkozó belsõ szabályzatot,

d) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium mint intézmény operatív belsõ kontrolljainak

kialakításáról, mûködtetésérõl, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl, a kockázatkezelésrõl szóló

szakutasítást,

e) a tudományos kutatásra vonatkozó követelményeket,

f) a rekonverzióval kapcsolatos ágazati feladatokat,

g) a humán szakanyaggal történõ ellátás alapelveit,

h) a szociális mentális és pszichológiai problémák kezelésének követelményét, feladatait,

i) a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium objektumaiban közös elhelyezésben lévõ szervek,

szervezetek elhelyezésének rendjét,

j) a szolgálati viszonyban állók, a kormánytisztviselõk és a közalkalmazottak hazai és külföldi felsõoktatási

intézmények nappali tagozatára, alap- és továbbképzést folytató intézményekbe, nyelvtanfolyamokra, a külföldi

iskolarendszeren kívüli tanfolyamokra történõ beiskolázás feltételeit.
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4. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei

7. § (1) A helyettes államtitkárok felterjesztik a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakmai döntések tervezeteit a közigazgatási

államtitkár, vagy annak útján a honvédelemért felelõs miniszter részére.

(2) A helyettes államtitkárok hivatali feletteseik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezetek személyi

állományának.

(3) A helyettes államtitkárok szakmai feletteseik a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakterületeken tevékenykedõ

személyi állománynak.

8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár felel

a) a jogi, jogi képviseleti,

b) az igazgatási,

c) a hatósági és szakhatósági munka megszervezéséhez szükséges,

d) az ügyfélszolgálati,

e) a honvédelmi érdek érvényesítése kapcsán szükségessé váló területrendezési és területfejlesztési

tevékenységgel kapcsolatos szakmai döntések elõkészítéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó döntések

meghozataláért.

(2) A védelempolitikáért és a védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár felel

a) a védelempolitikai,

b) a védelmi tervezési,

c) az euro-atlanti együttmûködési,

d) a nemzetközi válságkezelési, a békefenntartási,

e) a két- és többoldalú nemzetközi együttmûködési,

f) a NATO és az Európai Unió keretében vállalt haderõfejlesztési,

g) a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenõrzéssel és

non-proliferációval kapcsolatos,

h) a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttmûködéssel kapcsolatos

szakmai döntések elõkészítéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozataláért.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár felel

a) a honvédelemért felelõs minisztérium költségvetési gazdálkodási, pénzügyi,

b) vagyonfelügyeleti és lakhatás-támogatás felügyeleti,

c) logisztikai,

d) infrastrukturális,

e) erõforrás-tervezési,

f) kontrolling,

g) hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai, kutatás-fejlesztési,

h) katonai szabványosítási és katonai minõségügyi,

i) biztonsági beruházási,

j) környezetvédelmi és természetvédelmi,

k) NATO és EU nemzeti fegyverzeti igazgatói,

l) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének feladataival kapcsolatos,

m) a belsõ kontroll rendszer kialakításával kapcsolatos

döntések szakmai elõkészítéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó döntések meghozataláért.

5. A Honvéd Vezérkar fõnöke feladat- és hatásköre

9. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelemért felelõs miniszter legfõbb katonai tanácsadója.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökét a honvédelemért felelõs minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintõ döntések

elõkészítése során a közigazgatási államtitkárral azonos egyeztetési jogok illetik meg.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke elõterjesztést és döntési javaslatot csak a közigazgatási államtitkát útján terjeszthet

a honvédelemért felelõs miniszter elé.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke a közigazgatási államtitkár alárendeltsége tartozó, a honvédelemért felelõs miniszter által

vezetett minisztériumi szerv, valamint e szervezetek állományában szolgálatot teljesítõ katonák vonatkozásában
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szolgálati elöljárói jogkörében – jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérõ rendelkezése kivételével –

kizárólag az általános katonai fegyelem fenntartásával összefüggésben járhat el. E szervek és szervezetek feladat- és

hatáskörének gyakorlásával kapcsolatban az ott szolgálatot teljesítõ katonák részére utasítást, parancsot nem adhat.

10. § A Honvéd Vezérkar fõnöke felelõs a Honvédség általános katonai szakterületei, ennek keretében

a) a Honvédség alkalmazása,

b) a készenlét fenntartása és fokozása,

c) a Honvédség kiegészítése,

d) a hadrafoghatóság,

e) a kiképzés, a felkészítés és a katonai fegyelem

szakirányítási feladatainak ellátásáért.

11. § A Honvéd Vezérkar fõnöke

a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét, a Honvédség különleges jogrendi feladatai tervezésének és

vezetésének rendjét,

b) kidolgozza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjét, gondoskodik annak végrehajtásáról,

ellenõrzi a készenlét fokozását,

c) tervezi és vezeti a Honvédség béke idõszaki, veszélyhelyzeti, szükségállapoti és váratlan támadás idõszakában

történõ kiegészítését, a megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban a Honvédség hadkiegészítését,

d) kidolgozza a Honvédség felkészítésének és kiképzésének rendjét, gondoskodik annak végrehajtásáról,

e) javaslatot tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára, állományarányaira, szervezetére, felszerelésére, a békeidejû

mûködéshez a normákon alapuló, vagy szükséges erõforrásokra, az ország területének védelmi célú

elõkészítésére,

f) közremûködik a Honvédség feladatainak teljesítése szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó,

informatikai és információvédelmi szolgáltatások, a légi, sugárfigyelõ, jelzõ- és riasztási rendszerek, valamint

az energetikai hálózatok elemei közül a kritikus infrastruktúra elemként kijelöltek mûködõképességének

biztosításában,

g) tervezi és szervezi a nemzetközi szerzõdésbõl eredõ katonai kötelezettségek teljesítését,

h) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget,

i) intézkedik az ország területének légvédelmi készenléti erõkkel való oltalmazására,

j) a szakirányítás által megállapított keretek között vezeti a Honvédség fogyasztói logisztikai rendszerét, tervezi és

szervezi a katonai szervezetek logisztikai és egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi állomány

megfelelõ élet-, szolgálati és munkakörülményeinek biztosítására,

k) gyakorolja a jogszabályban részére megállapított személyügyi hatásköröket,

l) irányítja és felügyeli a híradó, informatikai és információvédelmi stratégia, és szolgáltatási rendszer kialakítását,

a Magyar Honvédség Vezetési Információs Rendszere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folyamatos

biztosítását, üzemeltetését, fenntartását,

m) a honvédelemért felelõs miniszter döntése alapján felelõs a Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere mûködési

feltételei biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infrastruktúra és

infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,

n) jóváhagyja a közvetlenül neki alárendelt katonai szervezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

o) irányítja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladatkörébe utalt részeit,

p) gyakorolja a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és a honvédelemért felelõs miniszter által

részére megállapított egyéb feladat- és hatásköröket.

12. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke feladatait a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese közremûködésével látja el, aki

akadályoztatása esetén õt teljes jogkörrel helyettesíti.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettesét a honvédelemért felelõs minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét

érintõ döntések elõkészítése során a helyettes államtitkárral azonos egyeztetési jogok illetik meg.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendelt szervek és

szervezetek állományába tartozó katonáknak.
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6. A Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve

13. § (1) A Honvédség középszintû vezetõ szerve a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság.

(2) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság – a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlenül alárendelt katonai

szervezetek kivételével – vezeti a katonai szervezetek tevékenységét.

(3) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka jóváhagyja a neki alárendelt katonai szervezetek

Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.

7. A szolgálati elöljárók, hivatali felettesek, szakmai elöljárók, szakmai felettesek

14. § (1) A Honvédségnél szolgálati elöljárói és hivatali felettesi, szakmai elöljárói és szakmai felettesi rendszer érvényesül.

(2) A katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati elöljárója

vagy szakmai elöljárója, a más jogviszonyban állóknak hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(3) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ alárendeltjeinek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(4) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakirányítási döntések elõkészítése során

a) a feladatkörébe tartozó információkat ad és kér,

b) elõkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, belsõ

rendelkezéseket, egyéb döntéseket,

c) véleményezési jogot gyakorol,

d) ellenõrzi a szakterületéhez tartozó szakmai szervezetek tevékenységét, valamint – a honvédelemért felelõs

miniszter megbízása alapján – az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak

szakmai tevékenységét,

e) az általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült

vitás kérdésekben, szakmai állásfoglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.

8. A Magyar Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciális mûködési feltételei

15. § (1) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciális mûködési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntéshozatal

feltételei, az irányítási és vezetési rendszer mûködése béke idõszaki rendben nem biztosítható, vagy a béke idõszaki

vezetési objektum veszélyeztetettsége olyan mértékû, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem biztosíthatók. Ilyen

esetben a Honvédség stratégiai és mûveleti szintû vezetési elemei a béke idõszaki objektumtól eltérõ helyen

mûködnek, ahol biztosítani kell az irányítás és vezetés biztonsági feltételeit.

(2) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciális mûködésének infokommunikációs támogatását a Magyar

Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek biztosítják.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

9. Az irányítás és vezetés rendje

16. § (1) A Kormány a honvédelmi feladatok végrehajtására sajátos irányítási és vezetési rendszert mûködtet, melynek részei

a) a központi államigazgatási szervek, az autonóm államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek

kivételével,

b) a területi és helyi védelmi igazgatási szervek,

c) a honvédelmi felkészítés egyes feladataiban részt vevõk,

d) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 28–30. §-a alapján létrehozott szervek.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szerveknél honvédelemmel foglalkozó szervezeti egységet kell kijelölni.

17. § A HM VH elõkészíti a Hvt. 21. § (1) bekezdés e), f), g) és h) pontjai, valamint a 2. § (2) bekezdés b), e), f), i), j), k), m) és

n) pontja, valamint (3) bekezdés l) és m) pontja szerinti döntéseket és koordinálja azok végrehajtását.
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10. Egyes központi államigazgatási szervek vezetõinek honvédelmi igazgatási feladatai

18. § (1) A központi államigazgatási szerv – kivéve az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv – vezetõje

a) gondoskodik a védelmi tervezés rendszerének a központi államigazgatási szerven belüli kialakításáról és

mûködtetésérõl,

b) végzi a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos, feladat- és hatáskörébe tartozó teendõket,

c) kialakítja a nemzetgazdasági erõforrások honvédelmi célú tartalékolása feltételeit, rendjét, ágazati tervezõ

szervként közremûködik a gazdaságfelkészítés rendszerében,

d) végzi az ország területének hadmûveleti elõkészítésébõl adódó feladatait,

e) elõkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó különleges jogrendi intézkedéseket,

f) kialakítja a központi államigazgatási szervnél a honvédelmi felkészülés irányítási, szervezeti, mûködési rendszerét

és rendjét, gondoskodik azok feltételei meglétérõl,

g) közremûködik a védelmi igazgatási szervek felügyeletének végzésében,

h) közremûködik a központi államigazgatási szervet érintõ honvédelmi feladatok gyakorlásában, részt vesz

a gyakorlatokon való részvétel tervezésében,

i) beszámol a tárgyévet megelõzõ év honvédelmi feladatainak végrehajtásáról,

j) évente november 30-áig megküldi a honvédelemért felelõs miniszternek a honvédelmi felkészítés

feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásáról és az e célra jóváhagyott költségvetési források

felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a honvédelmi felkészítés következõ évi feladattervének

összeállításához szükséges javaslatait és a szükséges költségvetési igényeket,

k) ellátja a meghagyással kapcsolatos feladatokat,

l) végzi a jogszabályban vagy kormányhatározatban részére megállapított honvédelmi feladatokat.

(2) A központi államigazgatási szerv – kivéve az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv – vezetõje

a honvédelmi feladatok végrehajtása körében elrendelheti intézkedési tervek elkészítését, végrehajtását,

gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásáról.

IV. FEJEZET
A FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK IDÕSZAKÁBAN VÉGREHAJTANDÓ POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK
KÖVETELMÉNYEI

19. § (1) A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítést

a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter irányítása alatt mûködõ polgári védelmi felkészítés keretében kell

végrehajtani. Az általános polgári védelmi felkészítés kiterjed a fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális

polgári védelmi felkészítésre is.

(2) A fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítés tematikáját, tárgyköreit, óraszámát

a honvédelemért felelõs miniszter egyetértésével a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter állapítja meg.

(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter határozza meg a felkészítés rendjét, biztosítja a felkészítés

feltételeit.

20. § (1) A felkészítésen részt vesz

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya,

b) a központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet tagja,

c) az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) területi és helyi szervezeti egységeinek teljes állománya,

d) a megyei, fõvárosi és a helyi védelmi bizottságok tagjai,

e) a polgármester, a megyei, fõvárosi fõjegyzõ, a jegyzõ, a közbiztonsági referens.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, és a közbiztonsági referensnek a fegyveres összeütközésekkel

kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítéséért a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vezetõje felelõs.

(3) A központi, területi és helyi polgári védelmi szervezet, valamint a mentõalakulatok tagjai fegyveres összeütközésekkel

kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítését a hivatásos katasztrófavédelmi szervek végzik a Honvédség

állományából kijelölt oktatók közremûködésével.
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(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottságok tagjainak a fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi

felkészítése a központi felkészítés keretében történik négyévente legalább egyszer.

(5) A polgármester, a megyei, fõvárosi fõjegyzõ, a jegyzõ, a polgármester által kijelölt közbiztonsági referens fegyveres

összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítése a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felkészítési

programja szerint történik. A felkészítések tervezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fõvárosi védelmi

bizottság, az illetékes a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság végzi.

(6) A felkészítések tervezése, szervezése és végrehajtása a megyei, fõvárosi védelmi bizottság, a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve és a HM VH közremûködésével történik.

21. § A lakosság felkészítésének feladatait a BM OKF vezetõje végzi.

V. FEJEZET
A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

22. § (1) A honvédelemben közremûködõ szervek biztosítják a honvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges személyi és

tárgyi feltételeket. Ennek érdekében:

a) intézkedési tervet készítenek a honvédelmi feladatok végrehajtására a Kormány, a feladat- és hatáskör szerinti

miniszter, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság, a helyi védelmi bizottság, és a polgármester rendelkezései szerint,

b) kialakítják a honvédelmi feladataik ellátásához szükséges szervezeti és mûködési rendet,

c) végrehajtják a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló, feladat- és hatáskörükbe tartozó nemzeti

intézkedéseket, rendszabályokat, tájékoztatják ennek eredményérõl az elrendelõt,

d) részt vesznek a honvédelmi felkészítés kormányzati, területi feladattervében meghatározott gyakorlatokon,

e) mûködtetik az eseményfigyelõ- és jelzõrendszert,

f) végzik a meghagyással kapcsolatos feladatokat,

g) gyakoroltatják a honvédelmi feladatok végrehajtását, részt vesznek az ehhez szükséges képzéseken,

felkészítéseken,

h) megõrzik a honvédelmi rendeltetésû eszközöket, berendezéseket, dolgokat,

i) ellátják azokat a honvédelmi feladatokat, amelyeket részükre jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz

vagy az irányításukat végzõ szerv vezetõje meghatároz.

(2) A Kormány, a feladat- és hatáskör szerint felelõs miniszter, továbbá illetékességi területén a megyei, fõvárosi védelmi

bizottság határozza meg a honvédelemben közremûködõ szervek által készítendõ terveket és azok tartalmi

követelményeit.

VI. FEJEZET
A HONVÉDELEM TERÜLETI ÉS HELYI IGAZGATÁSA

11. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság

23. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátásában a Kormány általános hatáskörû

területi szerve javaslattevõ, döntés-elõkészítõ jogkörrel segíti és közremûködik a döntések végrehajtásában.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a Kormány általános hatáskörû területi szerve intézi.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság az illetékességi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együttmûködik

a katonai igazgatási szervekkel a feladatok végrehajtásában.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettese a HM VH vezetõje, vagy általa kijelölt személy, aki

szavazati joggal vesz részt a megyei, fõvárosi védelmi bizottság ülésein.

24. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi feladatai tekintetében a honvédelemért felelõs miniszter a HM VH

útján felügyeletet gyakorol a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felett. A honvédelemért felelõs miniszter

e jogkörében megsemmisíti a megyei, fõvárosi védelmi bizottság jogszabálysértõ döntését, szükség esetén új

eljárásra utasítja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságot.
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25. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter ellenõrzi a Kormány által meghatározott rendben és a Kormány által kijelölt

szerveknél a honvédelmi feladatok végrehajtását.

(2) Az ellenõrzést a HM VH fõigazgatója által kijelölt bizottság végzi a központi államigazgatási szervek bevonásával.

Ennek keretében vizsgálja és értékeli

a) a honvédelmi feladatok végrehajtására kialakított szervezeti és mûködési rendet,

b) a honvédelmi felkészítés intézkedési terveit,

c) a nemzetgazdaság erõforrásai védelmi célú felkészítésének tervezését,

d) a döntések jogszerûségét,

e) a vezetési feltételek meglétét,

f) az ügyviteli szabályozók betartását,

g) a honvédelmi felkészülés terén végzett idõszaki munkát,

h) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság felkészültségét, a gyakorlatok és felkészítések végrehajtását,

i) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság gazdálkodásának jogszerûségét és célszerûségét,

j) a támogató infokommunikációs rendszer alkalmazását.

26. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke

a) felel a megyei, fõvárosi szintû honvédelmi feladatok összehangolásáért,

b) gondoskodik a megyei, fõvárosi védelmi bizottság munkaszervezetének mûködési feltételeirõl,

c) gondoskodik a megyei, fõvárosi védelmi bizottság infokommunikációs rendszere és egyéb, katasztrófavédelmi

célú elektronikus hírközlési kommunikációs rendszere mûködõképességének folyamatos biztosításáról.

27. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkárát – a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének, valamint a katasztrófák

elleni védekezésért felelõs miniszternek az elõzetes egyetértésével – a honvédelemért felelõs miniszter nevezi ki a HM

VH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkárává legalább fõtiszti állománycsoportba tartozó személy nevezhetõ ki.

28. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság munkaszervezete a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársága, amely

a fõvárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalában, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének közvetlen

alárendeltségében mûködõ önálló osztály jogállású szervezet. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársága a HM

VH, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, és a fõvárosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott személyekbõl áll.

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkárságát a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkára vezeti.

29. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének – a Hvt. 25. §

(5) bekezdésében megjelölt személyen kívül – állandó meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívnia:

a) a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt minisztériumi szervezeti egység vezetõjét,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által kijelölt védelmi igazgatási feladatokat ellátó

minisztériumi szervezeti egység vezetõjét, vagy a BM OKF szervezeti egységének vezetõjét,

c) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi területén mûködõ rendvédelmi szervek megyei vezetõit, kivéve

ha tagjai a megyei, fõvárosi védelmi bizottságnak,

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal fõigazgatóját,

e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetõjét,

f) a Honvéd Vezérkar fõnöke által a megyei, fõvárosi védelmi bizottsággal együttmûködésre kijelölt katonai

szervezet parancsnokát, és katonai igazgatási szervezet vezetõjét,

vagy az általuk kijelölt képviselõt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül meg kell hívni mindazokat, akiknek meghívását a megyei,

fõvárosi védelmi bizottság elnöke indokoltnak tartja.

30. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén mûködõ védelmi igazgatási szervek és

a honvédelemben közremûködõ szervek közremûködnek a megyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi igazgatási

feladatainak végrehajtásában.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi területén mûködõ rendvédelmi szervek közül a honvédelmi

feladatok koordinálásáért felelõs rendvédelmi szervet a rendvédelmi szervet irányító miniszter jelöli ki.
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31. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság egyedi határozatban meghatározza

a) a honvédelemben közremûködõk kiértesítésének, riasztásának, készenléte fokozásának, valamint az információk

továbbításának követelményeit,

b) a polgármesteri hivatal köztisztviselõibõl és település lakóiból álló munkacsoport szervezetét és mûködését,

a munkacsoport által kezelendõ iratokat,

c) a polgármesterek, jegyzõk és a munkacsoport tagjai honvédelmi felkészítésének követelményeit,

d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit,

e) a polgármesterek, a jegyzõk és a honvédelemben közremûködõ szervek vezetõi tartózkodási helyének

bejelentése és nyilvántartása rendjét,

f) az igénybevételre kijelölt technikai eszközök és ingóságok mozgásának korlátozására, az ingatlanok és

szolgáltatások átadásának elõkészítésére vonatkozó követelményeket,

g) a polgári veszélyhelyzeti tervezés területi szintû feladatai koordinálásának szabályait.

12. A helyi védelmi bizottság

32. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság irányítási jogkörében egyedi határozattal megsemmisíti a helyi védelmi

bizottság jogszabálysértõ döntését, szükség esetén a helyi védelmi bizottságot új eljárásra utasítja.

(2) A helyi védelmi bizottság titkára a bizottság elnöke által kijelölt tag.

(3) A helyi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezeti és mûködési szabályzatban

meghatározott személyeket, valamint azokat, akinek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend

kapcsán szükségesnek tartja.

(4) A helyi védelmi bizottság az illetékességi területén – erre irányuló megkeresés alapján – együttmûködik a katonai

igazgatási szervekkel a feladatok végrehajtásában.

VII. FEJEZET
A KATONAI IGAZGATÁSI SZERVEK ILLETÉKESSÉGE

13. Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve illetékességi területe

33. § A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi

Nyilvántartó Parancsnokság, amelynek illetékessége az ország egész területére kiterjed.

14. A katonai igazgatási központok illetékességi területe

34. § (1) Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális érdekvédelmével, a kegyeleti

gondoskodással összefüggõ tevékenység végzése, a toborzó szaktevékenység végrehajtása, a toborzó és

érdekvédelmi nyilvántartás vezetése, a toborzó és érdekvédelmi szaktevékenység végzése, valamint a katonai

igazgatási és érdekvédelmi irodák tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és támogatása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye közigazgatási

területére.

(2) Békében a kiképzett tartalékosok nyilvántartásának kezelése, a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére,

gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében, az igénybevétel tervezéséhez szükséges

nyilvántartás kezelése, a toborzó és érdekvédelmi központok, valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák

gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása elõkészítésével kapcsolatos tevékenységének szakmai irányítása,

felügyelete és támogatása, a toborzó szaktevékenység keretében a felhívások kiadása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megye

közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
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c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,

Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye közigazgatási területére.

(3) Szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején, a Honvédség és

a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének irányítása,

felügyelete, a védelmi igazgatási szervek tevékenységének segítése, valamint a toborzó és érdekvédelmi központok és

katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos

tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és támogatása vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megye

közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,

Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye közigazgatási területére.

(4) Hadkötelezettség fennállása idején, illetékességi területe vonatkozásában a hadköteles nyilvántartás kezelése,

a Honvédség hadkötelesekkel történõ hadkiegészítése, valamint a toborzó és érdekvédelmi központok, továbbá

a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák tevékenységének szakmai irányítása, felügyelete és támogatása

vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megye

közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,

Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye közigazgatási területére.

(5) Gazdasági, anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a szemlék lebonyolításában, a szolgáltatásra kötelezettekkel

történõ kapcsolattartásban, a védelmi igazgatási szervek munkájának segítése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Fejér megye közigazgatási területére.

(6) Katonai igazgatási, érdekvédelmi és toborzó ügyfélszolgálati feladatok végzése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási Központ illetékessége kiterjed Fejér megye közigazgatási területére.

15. A toborzó és érdekvédelmi központok illetékességi területe

35. § (1) Toborzó szaktevékenység végrehajtása, törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális

érdekvédelmével, valamint a kegyeleti gondoskodással összefüggõ tevékenység felügyelete, a katonai igazgatási és

érdekvédelmi irodák tevékenységének szakmai irányítása és támogatása vonatkozásában

a) az 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye

közigazgatási területére,

b) a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye közigazgatási

területére,

c) a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye

közigazgatási területére,

d) a 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Baranya, Somogy és Zala megye közigazgatási

területére.

(2) Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális érdekvédelmével, a kegyeleti

gondoskodással összefüggõ tevékenység végzése, a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére, gazdasági és

anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges tevékenység

végzése, a szemlék lebonyolításában, a szolgáltatásra kötelezettekkel történõ kapcsolattartásban, a védelmi

igazgatási szervek munkájának segítése, a katonai igazgatási, érdekvédelmi és toborzó ügyfélszolgálati feladatok

végzése vonatkozásában
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a) az 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási

területére,

b) a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére,

c) a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Veszprém megye közigazgatási területére,

d) a 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ illetékessége kiterjed Somogy megye közigazgatási területére.

16. Katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák illetékességi területe

36. § Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók látogatása, a területi érdekvédelmi és kegyeleti

tevékenység végzése, katonai igazgatási, érdekvédelmi és toborzó ügyfélszolgálati feladatok ellátása, gazdasági,

anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a szemlék lebonyolításában, a szolgáltatásra kötelezettekkel történõ

kapcsolattartásban, a védelmi igazgatási szervek munkájának segítése vonatkozásában

a) az 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye közigazgatási területére,

b) a 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Békés megye közigazgatási területére,

c) a 3. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Nógrád megye közigazgatási területére,

d) a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási

területére,

e) az 5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Heves megye közigazgatási területére,

f) a 6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási

területére,

g) a 7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Baranya megye közigazgatási területére,

h) a 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron megye közigazgatási

területére,

i) a 9. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Komárom-Esztergom megye közigazgatási

területére,

j) a 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Tolna megye közigazgatási területére,

k) a 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Vas megye közigazgatási területére,

l) a 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda illetékessége kiterjed Zala megye közigazgatási területére.

VIII. FEJEZET
A HONVÉDELEMÉRT FELELÕS MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI HIVATAL

37. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt álló központi hivatal a HM VH.

(2) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és végrehajtás-koordináló szakmai szerveként

honvédelmi igazgatási feladatokat lát el.

38. § (1) A HM VH vezetõje határozatlan idõre nevezhetõ ki. A HM VH vezetõje fõosztályvezetõi illetményre és juttatásokra,

helyettese fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre és juttatásokra jogosult.

(2) A HM VH a Honvédelmi Minisztérium költségvetésében belül önálló címként nem szerepel.

(3) A HM VH igazgatóságokra tagozódik.

IX. FEJEZET
A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI, A KORMÁNY VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS SPECIÁLIS
MÛKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI, A POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉS

17. A Kormány, valamint a Honvédelmi Tanács speciális mûködésének feltételei

39. § (1) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeit akkor kell biztosítani, ha a döntéshozatal feltételei,

az irányítási és vezetési rendszer mûködése, a Honvédelmi Tanács vagy a Kormány tagjainak biztonsága a normális

mûködés rendjében nem teremthetõ meg. Ilyen esetben a Honvédelmi Tanács vagy a Kormány a békeidõszaktól
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eltérõ helyen mûködik, ahol biztosítani kell a kormányzati döntéshozatal, az irányítás és a vezetés, valamint

az infokommunikációs támogatás speciális feltételeit.

(2) A speciális mûködési feltételek megteremtéséhez szükséges infrastruktúra, infokommunikációs rendszer

kialakításáról, fenntartásáról a Kormány dönt.

(3) A miniszterek felelõsek a speciális mûködés ágazati feladatainak megvalósításáért, ennek során együttmûködnek

a honvédelemért felelõs miniszterrel.

(4) A speciális mûködés infokommunikációs támogatását a K–600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer biztosítja.

18. A polgári veszélyhelyzeti tervezés

40. § A polgári veszélyhelyzeti tervezésre vonatkozó, a nemzetközi szervezetekben képviselendõ nemzeti álláspontot

a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, és a külügyekért felelõs

miniszter közösen terjeszti a Kormány elé.

19. A honvédelmi felkészítés költségei

41. § (1) A központi államigazgatási szerv vezetõje a honvédelmi feladatok folyamatos ellátására szolgáló költségeket

az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerint, más feladatok elõirányzataitól elkülönítetten,

önálló címen, alcímen, jogcímcsoporton tervezi.

(2) A Hvt. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az érintett miniszterek javaslatára védelmi felkészítés jogcímen kell

tervezni:

a) a védelmi felkészítés kormányzati feladatai központi kiadásai jogcímen a honvédelmi és gazdasági felkészülés

központi kiadási elõirányzatait, és a területi és helyi védelmi igazgatási szervek feladatainak végrehajtásához

szükséges költségeket,

b) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételei jogcímen a különleges jogrendben történõ

vezetési feltételek biztosításához, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési

rendszer, valamint a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosításához szükséges

infokommunikációs rendszer mûködéséhez szükséges költségeket,

a „Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetben.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési elõirányzatok feladat szerinti elosztásáról a Kormány a honvédelmi felkészítés

éves feladattervében rendelkezik. Az ezzel összefüggõ szakmai koordinációt a HM VH végzi.

X. FEJEZET
A GAZDASÁGI ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

20. Az igénybevétel általános szabályai

42. § (1) Ha az igénybevételi hatósági jogkört miniszter gyakorolja, és az igénybevevõ a Honvédség vagy rendvédelmi szerv,

a szolgáltatás igénylésére a Honvédséget, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a szolgáltatás igénylésére a Honvédség kijelölt egység- vagy annál

magasabb szintû parancsnoka, a rendvédelmi szerv, a honvédelemben közremûködõ szerv területi, megyei, fõvárosi

szintû vezetõje (parancsnoka, igazgatója) jogosult.

43. § (1) A szolgáltatás teljesítésére a szolgáltatás tulajdonosa, birtokosa, illetve az azzal rendelkezni jogosult kötelezhetõ.

(2) A szolgáltatást az igénybevételt elrendelõ határozatban megállapított helyen és idõpontban vagy a határozat

átadásakor haladéktalanul teljesíteni kell.

(3) Az igénybevételt elrendelõ határozattal szolgáltatásra kötelezett a szolgáltatás teljesítését befolyásoló minden

változást, tényt az igénybevételt elrendelõ hatóságnál haladéktalanul bejelenti.

(4) Az igénybevételi hatóság a szolgáltatás idõbeni teljesítése érdekében a szolgáltatás tárgyának legfeljebb 30 napos

készenlétben tartását rendelheti el (készenlétben tartási határozat). Ilyenkor a szolgáltatás tényleges teljesítését külön

határozatban kell elrendelni.
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(5) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, illetve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzõkönyvet kell felvenni.

A jegyzõkönyvben rögzíteni kell a szolgáltatásra kötelezett nevét, illetve székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

az igénybevételt elrendelõ hatóság megnevezését, az igénybevevõ adatait, a szolgáltatás tárgyát, teljesítésének

helyét, idejét, az igénybevételt elrendelõ határozat számát, harmadik személynek a szolgáltatás tárgyára vonatkozó

esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából

lényegesnek tart. Ha a szolgáltatás ellenértéke megállapítható, azt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(6) Ingó vagy ingatlan dolog átadása esetén a jegyzõkönyvben rögzíteni kell az azok azonosítására alkalmas adatokat,

pontos vagy becsült értéküket, állapotukat, a célra való alkalmasságukat.

(7) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett vagy képviselõje és a szolgáltatás átvevõje írja alá.

Az aláírás megtagadása esetén e tényt és ennek okát a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni kell.

(8) A jegyzõkönyv egy-egy példányát át kell adni, vagy meg kell küldeni az igénybevevõnek, a szolgáltatásra

kötelezettnek, vagy képviselõjének, az igénybevételi hatóságnak és a jegyzõkönyvben megnevezett más olyan

személynek, akinek a szolgáltatás teljesítése jogát vagy jogos érdekét érinti.

44. § (1) A szolgáltatási kötelezettség megszûnik, ha

a) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozat kiadásának indoka megszûnt,

b) a teljesítés megkezdése után olyan körülmény merült fel, amelynek alapján szolgáltatás teljesítését elrendelõ

határozathozatal kizárt lett volna,

c) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozatban megjelölt határidõ lejárt.

(2) Az igénybevevõ az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott körülményekrõl való tudomásszerzést, illetve

a c) pontjában említett határidõ lejártát követõ 8 napon belül köteles a szolgáltatás tárgyát a szolgáltatásra

kötelezettnek visszaadni.

(3) Ha az igénybevevõnek tudomása van arról, hogy a szolgáltatásra kötelezett a szolgáltatás tárgyának visszavételére

már nem jogosult, a szolgáltatás tárgyát az igénybevételi hatóság rendelkezésére kell bocsátania. Az igénybevételi

hatóság a szolgáltatás tárgyát az átvételre jogosult személynek a jogosultság megállapítása után kiadja.

(4) A szolgáltatási kötelezettség megszûnésekor vagy a szolgáltatás tárgyának visszaadásakor jegyzõkönyvet kell felvenni

a 48. § (5) bekezdése szerinti tartalommal.

21. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók és

szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének, megszüntetésének, igénybevételének eljárási szabályai

45. § (1) A honvédelmi feladatok megvalósulásához szükséges, az 5. mellékletben felsorolt ingatlanokról, azok infrastrukturális

szolgáltatásairól, és a szolgáltatásokról az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye,

fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási központ hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A területileg illetékes katonai igazgatási központ a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet illetékes szervét – annak

kérelmére – tájékoztatja az igénybevételre kijelölt ingatlanokról és szolgáltatásokról.

46. § (1) Az igénybevétel tervezése érdekében az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett

székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke – a területileg illetékes

katonai igazgatási központ vezetõje javaslatára – határozatában a szolgáltatásra kötelezett részére az egyes

honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles

nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról

és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. §

(2) bekezdés a) pontja alapján egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elõ. A határozatot a területileg illetékes

katonai igazgatási központ készíti elõ, melyhez csatolja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges

formanyomtatványt.

(2) Az egyszeri adatszolgáltatást elrendelõ határozat négy példányban készül, melynek egy-egy példányát a megyei,

fõvárosi védelmi bizottság elnöke megküldi a területileg illetékes katonai igazgatási központnak, valamint annak

vezetõje útján az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye,

fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, és a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) Az 5. mellékletben meghatározott ingatlanok, szolgáltatások adatait az egyszeri adatszolgáltatásra kötelezett

az adatközlést elrendelõ határozatban megállapított határidõn belül az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén
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a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási központnak

a rendszeresített formanyomtatványon postai, vagy elektronikus úton küldi meg.

47. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke – a területileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõjének javaslata

alapján – a bejelentések valódiságának ellenõrzése, illetve az ingatlan, szolgáltatás igénybevételre történõ

alkalmasságának megállapítása érdekében határozatban helyszíni ellenõrzést rendelhet el. A határozatot a katonai

igazgatási központ készíti elõ.

(2) A helyszíni ellenõrzést elrendelõ határozat öt példányban készül, melynek egy-egy példányát a megyei, fõvárosi

védelmi bizottság elnöke megküldi a területileg illetékes katonai igazgatási központ, valamint annak vezetõje útján

az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint

illetékes polgármesternek, az igénybevevõnek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek. A határozatot a helyszíni

ellenõrzés idõpontja elõtt legalább 30 nappal meg kell küldeni a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) A helyszíni ellenõrzést bizottság végzi, amelynek elnöke a területileg illetékes katonai igazgatási szerv állományába

tartozó katona, tagjai az igénybevevõ, és az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett

székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesteri hivatal képviselõje.

(4) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza

a) az ellenõrzést elrendelõ hatóság megnevezését,

b) az ellenõrzést elrendelõ határozat számát,

c) a bizottság tagjai és a szolgáltatásra kötelezett adatait,

d) az ingatlan, szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokat, az ingatlan, szolgáltatás állapotát, az igénybevételre

való alkalmasságát,

e) harmadik személynek az ingatlanra, vagy a szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogát,

f) továbbá minden olyan tényt vagy adatot, amelyet a bizottság az igénybevételre való alkalmasság szempontjából

lényegesnek tart.

(5) A jegyzõkönyvet a területileg illetékes katonai igazgatási szerv készíti el.

(6) A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke, tagjai, a jegyzõkönyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett, vagy képviselõje írja alá.

Ha a jegyzõkönyv aláírását a szolgáltatásra kötelezett vagy képviselõje megtagadta, ennek tényét és okát

a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni kell.

48. § (1) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített

formanyomtatványon az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez postai, vagy

elektronikus úton nyújtja be.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel helyét a település megnevezésével,

c) az igénybe venni kívánt ingatlan nagyságát, befogadóképességét,

d) a szolgáltatás jellegét és mennyiségét.

(3) Igénybevételi célra az 5 mellékletben felsorolt ingatlanok és szolgáltatások igényelhetõk.

(4) A területileg illetékes katonai igazgatási központ a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül megvizsgálja

a benyújtott kérelmet, és ez alapján tájékoztatja az igénybevevõt a kijelölési eljárás megkezdésérõl, vagy annak

elutasításáról.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ az 49. § (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatás alapján

pontosított nyilvántartásából kiválasztja a kérelemnek megfelelõ ingatlanokat, szolgáltatásokat, és errõl 8 napon belül

tájékoztatja az igénybevevõt.

(6) Ha a katonai igazgatási központ illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ ingatlan, szolgáltatás igénybevételre

nem jelölhetõ ki, a katonai igazgatási központ ennek megállapításától számított 8 napon belül az igénybevételre

történõ kijelölés érdekében más katonai igazgatási szervet keres meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.

(7) A kérelemnek megfelelõ ingatlanok és szolgáltatások az igénybevevõ részére történõ kijelölésére vonatkozó

határozati javaslatot az ingatlan fekvése, vagy a szolgáltatás helye szerint illetékes katonai igazgatási szerv az illetékes

megyei, fõvárosi védelmi bizottság elé terjeszti.

(8) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a kérelem beérkezését követõ naptól számított 90 napon belül határozatában

kijelöli az igénynek megfelelõ ingatlanokat, szolgáltatásokat.
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(9) A határozatot az (1) bekezdés szerinti katonai igazgatási szerv vezetõje útján kézbesíteni kell az igénybevevõnek,

az ingatlan fekvése szerinti, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye telephelye, fióktelepe szerint

illetékes polgármesternek, az ingatlan, a szolgáltatás tulajdonosának, birtokosának, azzal rendelkezni jogosultnak,

valamint a (6) bekezdésben foglalt esetben az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazgatási szervnek.

22. Az igénybevételi célból kijelölt ingatlanra, szolgáltatásra vonatkozó rendszeres adatszolgáltatás

elrendelése

49. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke által az igénybevételre kijelölt ingatlan, szolgáltatás tulajdonosát,

birtokosát, az azzal rendelkezni jogosultat az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos

katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása

érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos

adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kijelölés idõtartamára rendszeres

adatszolgáltatásra kötelezõ határozatot a területileg illetékes katonai igazgatási szerv készíti elõ, melyhez csatolja

az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt.

(2) A rendszeres adatszolgáltatást elrendelõ határozat négy példányban készül, melynek egy-egy példányát a megyei,

fõvárosi védelmi bizottság elnöke megküldi a területileg illetékes katonai igazgatási szervnek, valamint a katonai

igazgatási szerv vezetõje útján az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye,

telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) Az igénybevételre kijelölt ingatlanok, szolgáltatások adatait a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett évente március

1-ig az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatás helye szerint illetékes katonai igazgatási központnak a rendszeresített

formanyomtatványon postai, vagy elektronikus úton küldi meg.

(4) Az ingatlan fekvése szerint, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint

illetékes katonai igazgatási központ az igénybevételre kijelölt ingatlannal, szolgáltatással kapcsolatos rendszeres

adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok

megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt, valamint az 48. § (6) bekezdése szerinti esetben

az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazgatási központot.

23. Az igénybevételi célú kijelölés megszüntetése

50. § (1) Ha a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a kijelölt ingatlant, szolgáltatást idõközben elidegenítette, vagy azzal

más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 napon belül az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra

kötelezett székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási központot az errõl szóló okiratok

másolatának megküldésével együtt értesíti.

(2) Az igénybevevõ tájékoztatja az igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett

székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási központot, ha a honvédelmi feladatainak ellátása

érdekében a részére kijelölt ingatlan, szolgáltatás igénybevételére a továbbiakban nincs szükség.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a megyei, fõvárosi védelmi bizottság – a területileg illetékes katonai igazgatási

szerv vezetõjének javaslatára – határozatában megszünteti az ingatlan, szolgáltatás igénybevételi célú kijelölését, és

errõl tájékoztatja mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztatott.

24. Az ingatlan, szolgáltatás igénybevételének elrendelése

51. § (1) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét az igénybevevõ

székhelye szerint illetékes katonai igazgatási központ vezetõjéhez a rendszeresített formanyomtatvány postai, vagy

elektronikus úton történõ megküldésével nyújtja be.

(2) Az igénybevétel elrendelésére vonatkozó kérelem tartalmazza:

a) az ingatlan, szolgáltatás megnevezését és helyét,

b) az ingatlan, szolgáltatás igénybevételének kezdõnapját,

c) az igénybevétel várható idõtartamát.

(3) A kijelölt ingatlan, szolgáltatás igénybevételét a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke határozatban rendeli el.

A határozatot az igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye,

telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási szerv készíti elõ.
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(4) Az igénybevételt elrendelõ határozat öt példányban készül, melynek egy-egy példányát a megyei, fõvárosi védelmi

bizottság elnöke megküldi az igénybevevõ székhelye szerint illetékes katonai igazgatási szervnek, valamint a katonai

igazgatási szerv vezetõje útján az igénybevevõnek, az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye,

telephelye, fióktelepe szerint illetékes polgármesternek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek.

25. A területileg illetékes katonai igazgatási szerv igénybevételi hatáskörébe tartozó, a Honvédség és

a rendvédelmi szervek részére szükséges technikai eszközök nyilvántartásának, igénybevételi célú

kijelölésének és igénybevételének eljárási szabályai

52. § (1) A 6. mellékletben felsorolt technikai eszközökrõl a területileg illetékes katonai igazgatási központ – törvényben

meghatározott adattartalommal – hatósági nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban adatkezelõi feladatokat a toborzó és érdekvédelmi központ, valamint

a katonai igazgatási iroda is – illetékességi területük vonatkozásában – mint a katonai igazgatás területi szervei,

végrehajthatnak.

53. § (1) A Hvt. 13. § (1) bekezdés d) pontja alapján egyszeri adatszolgáltatásra kötelezett az adatközlést az elrendelõ

határozatban megállapított határidõn belül a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási

szervnek a rendszeresített formanyomtatvány postai, vagy elektronikus úton történõ megküldésével teljesíti.

(2) A katonai igazgatási központ a gazdaságfelkészítési rendszerbe bevont tervezõ szervek kérelme alapján a bejelentett

és a kijelölt technikai eszközökrõl a honvédelmi és a befogadó nemzeti támogatási feladatok tervezéséhez adatot

szolgáltat.

(3) A katonai igazgatási központ a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet kérelme alapján a bejelentett és a kijelölt

technikai eszközökrõl a katasztrófavédelmi feladatok tervezéséhez adatot szolgáltat.

54. § (1) A területileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõje a bejelentések valódiságának ellenõrzése, illetve a technikai

eszköz igénybevételre történõ alkalmasságának megállapítása érdekében határozatban helyszíni ellenõrzést

rendelhet el.

(2) A helyszíni ellenõrzést elrendelõ határozat három példányban készül, melynek egy-egy példányát a katonai igazgatási

központ vezetõje megküldi az igénybevevõnek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek. A határozatot a helyszíni

ellenõrzés idõpontja elõtt legalább 30 nappal meg kell küldeni a szolgáltatásra kötelezettnek.

(3) A helyszíni ellenõrzést bizottság végzi, elnöke a területileg illetékes katonai igazgatási szerv állományába tartozó

katona, tagja az igénybevevõ.

(4) A helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell:

a) az ellenõrzést elrendelõ hatóság megnevezését,

b) az ellenõrzést elrendelõ határozat számát,

c) a bizottság tagjai, és a szolgáltatásra kötelezett adatait,

d) a technikai eszköz azonosítására alkalmas adatait, állapotát, az igénybevételre való alkalmasságát,

e) harmadik személynek a technikai eszközre vonatkozó jogát,

f) minden olyan tényt vagy adatot, amelyet a bizottság az igénybevételre való alkalmasság szempontjából

lényegesnek tart.

(5) A jegyzõkönyvet a területileg illetékes katonai igazgatási szerv készíti el.

(6) A jegyzõkönyvet a bizottság elnöke, tagja, a jegyzõkönyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett, vagy képviselõje írja alá.

Ha a szolgáltatásra kötelezett, vagy képviselõje a jegyzõkönyv aláírását megtagadja, ennek tényét és okát

a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni kell.

26. A technikai eszközök igénybevételi célra történõ kijelölése

55. § (1) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges technikai eszközöket igénybevételi célra a területileg

illetékes katonai igazgatási központ vezetõje jelöli ki.

(2) Az igénybevevõ a technikai eszköz igénybevételi célú kijelölésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített

formanyomtatványon a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez postai,

vagy elektronikus úton nyújtja be. A Honvédség szervezetei a kérelmet a Honvédség belsõ, zárt informatikai hálózatán

is megküldhetik.
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(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel módját (technikai eszköz átadásra történõ elõállítása, vagy az azzal végzett szolgáltatás),

c) az igénybevétel, elõállítás helyét a pontos cím megjelölésével,

d) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését, mennyiségét, teherbírását, a szállítandó személyek

számát, munkavégzõ teljesítményét,

e) a technikai eszközzel végzendõ szolgáltatási tevékenység tartalmát (személyszállítás, teherfuvarozás,

munkavégzés) és mennyiségét.

(4) Igénybevételi célra a 6. mellékletében felsorolt technikai eszközök igényelhetõk.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül megvizsgálja

a benyújtott kérelmet, és ez alapján tájékoztatja az igénybevevõt a kijelölési eljárás megkezdésérõl, vagy annak

elutasításáról.

(6) A területileg illetékes katonai igazgatási központ az 53. § (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatás alapján

pontosított nyilvántartásából kiválasztja a kérelemnek megfelelõ technikai eszközöket, és errõl 8 napon belül

tájékoztatja az igénybevevõt.

(7) Ha a katonai igazgatási központ illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ technikai eszköz igénybevételre nem

jelölhetõ ki, a katonai igazgatási központ ennek megállapításától számított 8 napon belül az igénybevételre történõ

kijelölés érdekében másik katonai igazgatási központot keres meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.

56. § (1) A területileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõje a kérelem beérkezését követõ naptól számított 60 napon

belül a technikai eszközt határozatban jelöli ki, és a kijelöléssel egyidejûleg annak tulajdonosát, birtokosát, az azzal

rendelkezni jogosultat a Hvt. 13. § (3) bekezdés a) pontja alapján a kijelölés idõtartamára rendszeres adatszolgáltatásra

kötelezi.

(2) A technikai eszköz igénybevételre történõ kijelölésérõl a területileg illetékes katonai igazgatási központ tájékoztatja

az igénybevevõt.

(3) Az (1) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a tulajdonában, birtokában lévõ – honvédelmi célra

kijelölt – technikai eszközökrõl évente március 1-ig tesz bejelentést a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes

katonai igazgatási központnak a rendszeresített formanyomtatvány postai, vagy elektronikus úton történõ

megküldésével.

(4) Szükség esetén az adatok pontosítását a területileg illetékes katonai igazgatási központ év közben is

kezdeményezheti.

(5) A területileg illetékes katonai igazgatási központ az igénybevételre kijelölt technikai eszközzel kapcsolatos rendszeres

adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok

megküldésével évente június 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt.

27. A technikai eszközök igénybevételre történõ kijelölésének megszüntetése

57. § (1) Ha az 56. § (1) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett az igénybevételre kijelölt technikai eszközt

idõközben elidegenítette, a forgalomból kivonta, vagy azzal más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 napon belül

a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget elrendelõ katonai igazgatási központot az errõl szóló okiratok

másolatának megküldésével együtt értesíti.

(2) Az igénybevevõ tájékoztatja a technikai eszközt igénybevételre kijelölõ katonai igazgatási központ, ha honvédelmi

feladatainak ellátása érdekében a részére kijelölt technikai eszköz igénybevételére a továbbiakban nincs szükség.

(3) A területileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõje határozatában a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett

értesítése, illetõleg az igénybevevõ nyilatkozata alapján megszünteti a technikai eszköz igénybevételi célú kijelölését,

és errõl tájékoztatja mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztatott.

28. A technikai eszközök igénybevétele

58. § (1) Az igénybevevõ a technikai eszköz igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét a rendszeresített

formanyomtatványon a székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõjéhez postai,

vagy elektronikus úton nyújtja be.
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(2) A kérelem tartalmazza:

a) az igénybevétel, elõállítás helyét a pontos cím megjelölésével és idejét,

b) az igénybevétel módját (technikai eszköz átadásra történõ elõállítása, vagy az azzal végzett szolgáltatás),

c) az igénybe venni kívánt technikai eszköz megnevezését és mennyiségét,

d) a technikai eszközzel végzendõ szolgáltatási tevékenység tartalmát (személyszállítás, teherfuvarozás,

munkavégzés) és mennyiségét.

(3) A területileg illetékes katonai igazgatási központ vezetõje határozatában az igénybevevõ igénybevételre vonatkozó

kérelme alapján a szolgáltatásra kötelezettet:

a) a technikai eszköz elõállítására és átadására,

b) vagy a technikai eszközzel történõ személyszállítási, teherfuvarozási, illetve munkavégzési szolgáltatás

teljesítésére kötelezi.

(4) A technikai eszköz elõállításának és átadásának elrendelése esetén a technikai eszközt a 7. mellékletben

meghatározott követelmények szerint kell a rendeltetésnek megfelelõ, használatra alkalmas állapotban,

a rendszeresített tartozékokkal együtt átadni.

(5) A szolgáltatásra kötelezett a készletében lévõ tartalék alkatrészeknek az átadásra kerülõ eszközökkel arányos részét

köteles az igénybevevõnek átadni.

(6) Az átadás céljából elõállított technikai eszközt, tartozékait és a tartalék alkatrészeket az elõállítás helyén

az igénybevevõ által létrehozott bizottság veszi át.

(7) A bizottság a technikai eszköz állapotával, használhatóságával, felszerelésével kapcsolatos megállapításait, a felfedett

hibákat, rongálódásokat és hiányokat jegyzõkönyvben rögzíti. A bizottság tagjai és a szolgáltatásra kötelezett

a jegyzõkönyvet aláírják.

29. A Gazdasági-Anyagi Szolgáltatásokkal Kapcsolatos Elektronikus Közszolgáltatások

59. § (1) Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ szolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét a területileg

illetékes katonai igazgatási szerv részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikus úton is

teljesítheti.

(2) A hivatali kapus regisztrációval rendelkezõ igénybevevõ a gazdasági-anyagi szolgáltatások kijelölésére, illetve azok

igénybevételének elrendelésére vonatkozó kérelmét a területileg illetékes katonai igazgatási szerv részére a központi

elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikus úton is megküldheti.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és kérelem elektronikus úton történõ benyújtásának biztosítása

érdekében a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium elektronikus hatósági ügyintézési portálján

a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve elhelyezi a gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal

kapcsolatos tájékoztatókat és a rendszeresített elektronikus formanyomtatványokat, valamint a kitöltésükhöz

szükséges keretprogramot.

XI. FEJEZET
A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS

60. § A szolgáltatást igénylõt vagy az általa kijelölt, a szolgáltatás átvételére jogosult szervet a szolgáltatás teljesítése miatt

felmerült vagyoni hátrányért – a Hvt.-ben meghatározott esetek kivételével – kártalanítási kötelezettség terheli.

61. § (1) A kártalanítást a jogosult kérelmére kell megállapítani. A szolgáltatás teljesítésére kötelezõ határozatban

a szolgáltatásra kötelezettet errõl tájékoztatni kell. A kérelmet a szolgáltatást elrendelõ igénybevételi hatósághoz kell

benyújtani.

(2) A kártalanítási eljárás lefolytatása során az igénybevételi hatóság egyezség létrehozását kíséreli meg a felek között.

Félnek az igényjogosult és a kártalanítás megfizetésére köteles szerv tekintendõ.

(3) Ha az egyezség a felek között nem jött létre, az igénybevételi hatóság a kártalanításról szóló határozatában

a kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe veszi:

a) szolgáltatás esetén a gazdasági forgalomban lévõ hasonló szolgáltatásért járó szokásos díjat,

b) szolgáltatás tárgya használatának átengedése esetén, a használat során bekövetkezett értékcsökkenés mértékét,

c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a dolog szakszerû helyreállításának, kijavításának költségét,
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d) a szolgáltatás tárgyának elvesztése vagy megsemmisülése esetén az átvétel idõpontjában meglévõ forgalmi

értékét,

e) a szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni elõnyt,

f) a szolgáltatás ellenértékeként a kártalanítási határozat meghozataláig kifizetett összeget.

(4) A kártalanítást Magyarország hivatalos pénznemében kell megállapítani és megfizetni.

(5) A Hvt. 17. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezést a HM VH vezetõje bírálja el.

(6) A kártalanítás megfizetésére kötelezett a jogerõs határozat vagy bírósági ítélet kézhezvételétõl számított 15 napon

belül köteles a kártalanítási összeget kifizetni.

XII. FEJEZET
A MEGHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ÉS A MEGHAGYÁSBA BEVONT SZERVEK BESOROLÁSA

30. A meghagyás elõkészítése

62. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság meghagyásba bevont szervként a honvédelmi feladat ellátásában – jogszabály,

hatósági határozat vagy szerzõdés alapján – közremûködõ szervet jelöl ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghagyásba bevont szerv megszûnése, vagy honvédelmi feladatainak megszûnése esetén

a megyei, fõvárosi védelmi bizottság – az (1) bekezdésben meghatározott módon – a meghagyásba történõ bevonás

megszüntetésérõl dönt.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozata elleni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelõs miniszter

bírálja el.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a jogerõs határozatot megküldi a Honvédség katonai igazgatási és központi

adatfeldolgozó szerve részére, valamint a meghagyásba bevont szerv székhelye szerinti település, fõvárosi kerület

polgármesterének is.

(5) A meghagyásba bevont szervekrõl a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve nyilvántartást

vezet.

63. § (1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyás elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok

ellátásáért felelõs személyt.

(2) A meghagyásba bevont szerv meghagyási jegyzéket készít.

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéket megküldi a megyei,

fõvárosi védelmi bizottságnak is.

64. § (1) A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyási névjegyzék elõkészítése érdekében a meghagyással

érintett munkaköröket.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fûzõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához

nélkülözhetetlen, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján – megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot esetére –

meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört jelölhet ki a meghagyási

névjegyzék elõkészítésekor.

(3) A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölõ iratban indokolni köteles.

(4) A kijelölt munkakört betöltõ munkavállalóval – a munkakör betöltésének idõtartama alatt – a Honvédség nem

létesíthet, illetve nem tarthat fenn önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak biztosítása érdekében a katonai igazgatás területi szerve tájékoztatást kér

a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervétõl, hogy az önkéntes tartalékos állományba

jelentkezõ személy munkáltatója meghagyásba bevont szerv-e.

(6) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ személy munkáltatója meghagyásba bevont szerv, a katonai

igazgatás területi szerve az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ személy munkáltatóját írásban megkeresi,

nyilatkozzon arról, hogy az önkéntes tartalékos szolgálat vállalására jelentkezõ munkavállalója által betöltött

munkakört kijelölte-e meghagyásba. Az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ személy munkáltatója a katonai

igazgatás területi szerve megkeresésére 8 napon belül írásban válaszol.
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(7) Ha az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ személy által betöltött munkakör meghagyásba került kijelölésre,

a katonai igazgatás területi szerve írásban tájékoztatja a jelentkezõt, hogy munkaköre ellátása mellett a Honvédséggel

önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt nem létesíthet.

(8) Az önkéntes tartalékos munkáltatója, ha munkavállalója munkaköre az önkéntes tartalékos jogviszony létesítését

követõen kerül kijelölésre meghagyásba, vagy a munkavállalót új – meghagyásba kijelölt – munkakörben kívánja

foglalkoztatni, az önkéntes tartalékos állományilletékes katonai szervezetét, a munkakör meghagyásba történõ

kijelölését, illetve az új – meghagyásba kijelölt – munkakör munkavállaló általi betöltését követõ 8 napon belül, írásban

tájékoztatja. Ebben az esetben az állományilletékes katonai szervezet a meghagyásba kijelölt munkakört betöltõ

önkéntes tartalékossal fennálló önkéntes tartalékos jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti.

31. A meghagyás elõkészítésének ellenõrzése

65. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – ellenõrzi, hogy a meghagyásba bevont

szerv a meghagyás elõkészítésével kapcsolatos feladatait az e rendeletben meghatározott szabályok szerint látja-e el.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv (1) bekezdés szerinti ellenõrzését

a megyei, fõvárosi védelmi bizottság végzi. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság az ellenõrzés során azt is vizsgálja,

hogy az általa meghagyásba bevont szerv meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben meghatározott

feltételei fennállnak-e.

(3) A Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál az (1) bekezdés szerinti

ellenõrzés a 64. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4) Az ellenõrzést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági

ellenõrzésre vonatkozó szabályai szerint kell végrehajtani.

(5) Helyszíni ellenõrzést a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt személy is

végezhet. A helyszíni ellenõrzésre kijelölt személy ellenõrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(6) Ha az ellenõrzés eredményeként megállapításra kerül, hogy a meghagyásba bevont szerv a meghagyás

elõkészítésével kapcsolatos feladatait nem vagy nem az e rendeletben meghatározott szabályok szerint teljesítette,

a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglalt intézkedéseken túl a Honvéd Vezérkar

fõnöke vagy a (2) bekezdésben meghatározott hatóság rendelkezhet a meghagyásra kijelölt munkakör kijelölésének

törlésérõl. A jogerõs döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is.

(7) Ha a megyei, fõvárosi védelmi bizottság az ellenõrzés során megállapítja, hogy az általa meghagyásba bevont szerv

meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn, a meghagyásba

történõ bevonás megszüntetésérõl dönt. A jogerõs döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi

adatfeldolgozó szervével is.

(8) Az ellenõrzés során hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A jogerõs

döntést a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is közölni kell.

32. A meghagyás végrehajtásának feladatai a hadkötelezettség bevezetését követõen

66. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a meghagyásba bevont szerv törvényben meghatározott adattartalommal

meghagyási névjegyzéket készít.

(2) A meghagyási névjegyzéken a Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálatnál foglalkoztatott hadkötelesek munkakörét nem kell feltüntetni.

(3) Ha

a) a hadköteles a munkakörváltozás okán meghagyásra a továbbiakban már nem tervezhetõ, vagy

b) a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteles nem dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben,

és a Honvéd Vezérkar fõnöke elrendeli a hadköteles törlését a meghagyási névjegyzékbõl, a meghagyásba bevont

szerv az érintett meghagyási névjegyzékben szereplõ adatait törli.

67. § (1) Ha a meghagyásba bevont szerv a meghagyási névjegyzéket, illetve a meghagyási névjegyzékben történõ változást

megküldi a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének, az haladéktalanul tájékoztatja

a meghagyási névjegyzékben szereplõ hadkötelesek lakóhelye szerint illetékes sorozó központot a meghagyási

névjegyzéken szereplõ hadkötelesekrõl.
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(2) A sorozó központ a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteleseket a behívásra ideiglenesen nem tervezhetõ

kategóriába sorolja.

(3) Ha a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve törli a katonai nyilvántartásból a hadköteles

meghagyási névjegyzéken szereplõ adatait, errõl haladéktalanul tájékoztatja a hadköteles lakóhelye szerint illetékes

sorozó központot.

(4) A sorozó központ a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján az érintett hadkötelest haladéktalanul a behívásra

tervezhetõ kategóriába sorolja.

68. § (1) Az 1. melléklet I. kategóriájába tartozó valamennyi hadköteles a munkakörében kerül meghagyásra.

(2) A meghagyásba bevont szerv csak

a) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetéséhez fûzõdõ honvédelmi érdek megvalósulásához

nélkülözhetetlen, vagy

b) a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján – megelõzõ védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra –

meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört betöltõ

hadkötelest jelölhet ki a meghagyási névjegyzéken.

33. A meghagyás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellenõrzése a hadkötelezettség fennállásának

idõszakában

69. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke ellenõrzi, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadkötelesek meghagyása

az e rendeletben meghatározott szabályok szerint történt-e.

(2) Az ellenõrzést a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által meghagyásba bevont szervek esetében a Honvéd Vezérkar

fõnöke mellett a megyei, fõvárosi védelmi bizottság is elvégezheti.

(3) A Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál az (1) bekezdés szerinti

ellenõrzés a 64. § szerinti feladatok ellátására nem terjed ki.

(4) Az ellenõrzés során azt is vizsgálni kell, hogy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által meghagyásba bevont szerv

meghagyásba történõ bevonásának az e rendeletben meghatározott feltételei fennállnak-e.

(5) Az ellenõrzést a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenõrzésre vonatkozó

szabályai szerint kell végrehajtani.

(6) Helyszíni ellenõrzést a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt személy is

végezhet. A helyszíni ellenõrzésre kijelölt személy ellenõrzési jogosultságát megbízólevéllel köteles igazolni.

(7) Ha az ellenõrzés eredményeként megállapításra kerül, hogy a meghagyási névjegyzéken szereplõ hadköteles nem

dolgozik a meghagyásra kijelölt munkakörben, a Honvéd Vezérkar fõnöke a hadköteles adatainak a meghagyási

névjegyzékbõl való törlését rendeli el. A döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi

adatfeldolgozó szervével is.

(8) Ha a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a (2) bekezdésben meghatározott hatóság az ellenõrzés során megállapítja, hogy

a megyei, fõvárosi védelmi bizottság által kijelölt meghagyásba bevont szerv meghagyásba történõ bevonásának

az e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn, a Honvéd Vezérkar fõnöke a meghagyásba történõ

bevonás megszüntetésérõl dönt. A döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó

szervével is.

(9) Az ellenõrzés során hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A jogerõs

döntést közölni kell a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is.

34. Elektronikus adatszolgáltatás

70. § (1) A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéknek és a meghagyási névjegyzéknek a Honvédség katonai

igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére történõ továbbítását a 2. és a 3. mellékletben meghatározott

formában elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, vagy az elektronikus

adathordozó postai úton történõ megküldésével teljesítheti.

(2) A postai úton történõ adatszolgáltatás során fel kell tüntetni a meghagyásba bevont szerv megnevezését,

körbélyegzõjének lenyomatát, képviselõjének aláírását, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

(3) Elektronikus úton történõ adatszolgáltatás esetén, ha nem az adatszolgáltatásra kötelezett, hanem az általa erre

felhatalmazott személy teljesíti az adatszolgáltatást, postai úton az arra rendszeresített formanyomtatványon elõzetes
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meghatalmazást kell küldenie a felhatalmazott személyrõl, amely visszavonásig érvényes, és tartalmazza

a felhatalmazott személy azonosításához szükséges adatokat. A formanyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, ha az azokkal

kapcsolatban a katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi

szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt

igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (8) bekezdése szerinti megállapodás

eltérõen rendelkezik.

XIII. FEJEZET
A LÉGIRIASZTÁS RENDSZERE

35. A légiriasztási rendszer kialakításának elvei, a légiriasztási rendszer követelményei, a felkészülés

idõszakában a kialakításért, fejlesztésért viselt felelõsség

71. § (1) Légitámadás esetére az államnak a személyi veszteségek, és az anyagi károk csökkentése, megelõzése, az élet- és

vagyonmentés céljából riasztási és tájékoztatási rendszert kell fenntartania.

(2) A légiriasztási rendszert úgy kell kialakítani, és készenlétben tartani, hogy az az ország egész területén vagy

meghatározott részén képes legyen az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a jogi személyek, a jogi személyiség

nélküli szervezetek és az emberek riasztására, továbbá a NATO integrált légvédelmi rendszerével és más államok légi

riasztási rendszerével történõ együttmûködésre.

36. A légiriasztás végrehajtásában érintett szervek és személyek feladatai

72. § A honvédelemért felelõs miniszter

a) kijelöli a Honvédségnek az ország területének légvédelmi készenléti erõkkel történõ oltalmazásáért felelõs

katonai szervezetet (a továbbiakban: kijelölt katonai szervezet),

b) gondoskodik a kijelölt katonai szervezet és a BM OKF, továbbá megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok,

valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: MTVA) közötti összeköttetés

létesítésérõl és fenntartásáról.

73. § A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

a) irányítja a légiriasztással kapcsolatos polgári védelmi feladatok végrehajtását,

b) a BM OKF és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján biztosítja a légierõ ügyeletes parancsnokától

érkezõ, vagy a mûsorszolgáltatók által sugárzott légiriasztási jelzés továbbítását a hivatásos katasztrófavédelmi

szervek részére,

c) kidolgozza a honvédelmi felkészítés éves feladattervében szereplõ, a fegyveres összeütközések idõszakában

végrehajtandó polgári védelmi feladatokat,

d) gondoskodik a települések riasztását szolgáló berendezések telepítésével, mûködtetésével, karbantartásával,

idõszakos hangos próbájával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

e) megelõzõ védelmi helyzetben, rendkívüli állapotban a katasztrófavédelem riasztási rendszerében gondoskodik

a lakosság légiriasztásáról,

f) a fejezet költségvetésének tervezése során gondoskodik az a)–e) pont szerinti feladatok végrehajtásának

fedezetérõl.

74. § Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter

a) kijelöli a légiriasztás honvédelmi feladatainak végrehajtásában részt vevõ mûsorszolgáltatókat és elektronikus

hírközlési szolgáltatókat, meghatározza feladataikat,

b) gondoskodik a mûsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók légiriasztásra történõ felkészítésének

szervezési és technikai feltételeirõl, a technikai rendszer korszerûsítésérõl, a mûködõképesség rendszeres

ellenõrzésérõl az érintett szervekkel egyeztetett mûsoridõben,

c) felügyeli a légiriasztásban érintett szervezetek elektronikus hírközléssel és mûsorszórással kapcsolatos

felkészítését,
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d) a fejezet költségvetésének tervezése során gondoskodik az a)–c) pont szerinti feladatok végrehajtásának

fedezetérõl.

75. § A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a) hatáskörében közremûködik a légiriasztási rendszer mûködtetésével, fenntartásával, korszerûsítésével

kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokban,

b) együttmûködik a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal, a BM OKF-fel, és az MTVA-val,

c) az MTVA-val egyeztetve szervezi és felügyeli a mûsorszóró hálózatra telepített átkapcsoló rendszer üzempróbáit,

d) felügyeli az átkapcsoló rendszerbe bevont mûsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók

légiriasztással kapcsolatos tevékenységét,

e) kezdeményezi a légiriasztás honvédelmi feladataiban résztvevõ mûsorszolgáltatók és elektronikus hírközlési

szolgáltatók kijelölését az elektronikus hírközlésért felelõs miniszternél, biztosítja az átkapcsoló rendszerbe

történõ bevonásuk technikai feltételeit,

f) javaslatot tesz az átkapcsoló rendszer fejlesztésére.

76. § A BM OKF

a) elõkészíti a lakosság riasztásához szükséges okmányokat, a veszély jellegére utaló tájékoztatót és a követendõ

magatartási szabályokat tartalmazó közleményt,

b) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján szervezi a lakosság riasztásának, tájékoztatásának területi, helyi

feladatait,

c) végrehajtja a kijelölt katonai szervezettel kötött együttmûködési megállapodásban foglaltakat,

d) folyamatos készenléti szolgálatot mûködtet a légiriasztás elrendelésének, feloldásának vételére,

e) a légierõ ügyeletes parancsnokával folytatott egyeztetés után – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján –

tájékoztatja a lakosságot a légitámadás következményeinek károsító hatásairól, az ellenük való védekezésrõl és

a légiriadó feloldását követõen tanúsítandó magatartási szabályokról.

77. § A kijelölt katonai szervezet vezetõje

a) a BM OKF-fel, továbbá az MTVA-val kötött együttmûködési megállapodásban meghatározza az együttmûködés

rendjét, a légiriasztás elemeit, a légiriasztás elrendelésére és feloldására jogosult személyeket, az összeköttetés

rendjét, a légiriasztásban érintett szervezetek feladatait, a légiriasztással kapcsolatos okmányok tárolására és

kezelésére vonatkozó szabályokat, a légiriasztás feltételrendszerére és fejlesztésére vonatkozó szabályokat,

b) az a) pont szerinti együttmûködési megállapodás végrehajtása érdekében kidolgozza és az a) pontban

meghatározott szervek rendelkezésre bocsátja a légiriasztás elrendelésére, feloldására vonatkozó értesítés

okmányait,

c) ügyeleti szolgálat útján biztosítja a légiriasztás elrendelését, feloldását,

d) nemzetközi megállapodás alapján együttmûködik más államok légvédelmi oltalmazásért felelõs katonai

vezetõivel.

78. § Légitámadás vagy annak közvetlen veszélye esetén a légierõ ügyeletes parancsnoka elrendeli a légiriasztást, a BM

OKF-fel történt egyeztetést követõen pedig feloldja azt.

79. § Az MTI

a) gondoskodik a légiriasztással kapcsolatos közlemények közzétételérõl,

b) közremûködik a lakosság által tanúsítandó magatartási szabályok ismertetésében.

80. § Az MTVA

a) az adás megszakításával haladéktalanul közli a légiriasztásra, vagy annak feloldására vonatkozó jelzést minden

közszolgálati mûsorcsatornán,

b) a légiriasztás elrendelésnek, vagy feloldásának vételére mûsoridõben folyamatos ügyeleti szolgálatot mûködtet,

c) gondoskodik a légiriasztás jelzésére, vagy feloldására szolgáló okmányok õrzésérõl, a közlés feltételeinek

megteremtésérõl és technikai végrehajtásáról,

d) megteremti a lakosság magatartási szabályaira vonatkozó közlemények leadásának feltételeit.
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81. § A külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi mûsorszolgáltató mûsorcsatornáinak légiriasztási közlemény

adására történõ központi átkapcsolását, visszakapcsolását a kiépített mûszaki rendszerben az MR végzi.

Az átkapcsolási rendszer a katasztrófák elleni védekezés során is felhasználható a lakosság riasztására.

37. A légiriasztás elrendelése és feloldása

82. § A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes parancsnokától érkezõ jelzés vételét követõen

a) az MTVA közszolgálati mûsorszolgáltatásban,

b) a polgári védelem riasztási rendszere helyi riasztási eszközein,

c) külön jogszabályban kijelölt országos vagy helyi mûsorszolgáltató mûsorában az MR közleményének átvételével

a légiriasztást azonnal végre kell hajtani.

83. § (1) A légiriasztásra vonatkozó, a légierõ ügyeletes parancsnokától érkezõ jelzés vételét követõen az MR, az MTV és a Duna

TV stúdiójából a légiriadó elrendelése, vagy feloldása – öt másodperces megszakításokkal, háromszor megismételve –

a 8. melléklet szerinti szöveg leadásával történik.

(2) A légiriasztás jele a katasztrófavédelem rendszerében: háromszor egymás után megismételt, harminc másodpercig

tartó, 280 Hz és 400 Hz közötti hangmagasságú szirénahang, a jelzések között harminc másodperc szünetekkel.

(3) A légiriasztás feloldásának jele a katasztrófavédelem rendszerében: kétszer egymás után megismételt harminc

másodpercig tartó 400 Hz hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti harminc másodperces szünettel.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. Hatályba lépés

84. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

39. Átmeneti rendelkezés

85. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkári funkciót 2013. december 31-ig kormánytisztviselõ is elláthatja.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottságok mûködésével kapcsolatos feladatok, valamint a megyei védelmi bizottság

munkaszervezetének a fõvárosi és megyei kormányhivatal részére történõ átadását 2012. június 30-ig kell

végrehajtani. Az átadás-átvétel során – a 2011. december 31-i állapot szerint – át kell adni a megyei, fõvárosi védelmi

bizottság munkaszervezetének mûködését biztosító személyi státuszokat, infrastruktúrát, technikai eszközöket,

továbbá a védelmi felkészítés céljára biztosított költségvetési források felhasználásával beszerzett teljes anyagi és

technikai készletet.

40. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

86. § (1) Hatályát veszti

a) a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól szóló 68/2009.

(IV. 2.) Korm. rendelet,

b) a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszerérõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet,

c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet,

d) a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl szóló 1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat.

(2) Hatályát veszti

a) a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §

(1) bekezdésének b) pontja,

b) a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt

áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004.

(VII. 30.) Korm. rendelet 4. § f) pontja.
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(3) Hatályát veszti

a) a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §

(1) bekezdés a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalra,” szövegrész,

b) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a katonai ügyészségre,” szövegrész,

c) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon

való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró

szervezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „és

gazdaságpolitikáért” szövegrész,

d) a hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igénybevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.)

Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „(a honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 259/A. § c) pont)”

szövegrész,

e) a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdésében a „- a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény

(a továbbiakban: Hvt.) 204. § (1) bekezdés c) pontja szerint –” szövegrész.

41. Módosító rendelkezések

87. § (1) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §

(1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

„d) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 18. §-a szerinti, a honvédelemben közremûködõ szervekre,”

(2) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §

(1) bekezdés c) pontjában a „(a továbbiakban: területi és helyi védelmi igazgatási szervek)” szövegrész helyébe

a „(a továbbiakban: a honvédelem területi és helyi igazgatási szervei)” szöveg lép.

(3) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 1. §

(2) bekezdésében, 2. § 1. pontjában, 13. §-ában, 14. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(4) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 8. §-ában

az „a Hvt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott, a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vevõ

szerv vezetõje” szöveg helyébe a „a Hvt. 18. §-a szerint, a honvédelemben közremûködõ szerv vezetõje” szöveg lép.

(5) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 9. §-ában,

11. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében a „területi és helyi védelmi igazgatási szervek” szövegrész helyébe

az „a honvédelem területi és helyi igazgatási szervei” szöveg lép.

(6) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 14. §

(2) bekezdés d) pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe az „a Hvt.

80. § r) pontja szerinti rendvédelmi szervek” szöveg lép.

(7) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 16. §

(1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnoksághoz” szövegrész helyébe a „katonai igazgatás illetékes területi

szervéhez” szöveg lép.

(8) A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm rendelet 16. §

(3) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „katonai igazgatás illetékes területi szerve”

szöveg lép.

88. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §

(4) bekezdésében a „dokumentáció” szövegrész helyébe az „adatok” szöveg lép.

89. § (1) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009. (IX. 15.)

Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Magyar Honvédség központi nyilvántartásért felelõs szerve” szövegrész

helyébe a „Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve” szöveg lép.

(2) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009. (IX. 15.)

Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben”
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szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben” szöveg

lép.

(3) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009. (IX.15.)

Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe

a „kormánytisztviselõi” szöveg lép.

(4) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009. (IX.15.)

Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg lép.

90. § (1) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az „a Magyar Honvédségnek a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában

foglalt feladatával összefüggésben a Magyar Köztársaság” szövegrésze helyébe a „a Honvédségnek a honvédelemrõl

és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi

CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatával és a befogadó nemzeti

támogatás teljesítésével összefüggésben Magyarország” szöveg lép.

(2) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában, 2. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. §

(1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (1) és (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és

(2) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 11/A. § (2) bekezdés bevezetõ szövegében az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(3) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 8. §

(2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép.

(4) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Honvédségnek a Hvt. 70. §-a

(1) bekezdésének b) és e) pontjában foglalt feladatával összefüggésben” szövegrésze helyébe a „A Honvédségnek

a Hvt. 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatával és a befogadó nemzeti támogatás teljesítésével

összefüggésben” szöveg lép.

(5) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 7 § (1) bekezdésében az „a Magyar Honvédségnek a Hvt. 70. §-a

(1) bekezdésének b) és e) pontjában foglalt feladatával összefüggésben” szövegrésze helyébe a „a Honvédségnek

a Hvt. 36. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatával és a befogadó nemzeti támogatás teljesítésével

összefüggésben” szöveg lép.

(6) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés d) pontjában a „hivatásos vagy szerzõdéses

állományú tagja” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerzõdéses, önkéntes védelmi tartalékos vagy önkéntes mûveleti

tartalékos állományú tagja” szöveg lép.

(7) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet melléklete 3. pontjában az „a személyes adatok védelmérõl és

a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyébe az „az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” szöveg lép.

91. § A katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

92. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „minõsített

dokumentáció” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg lép.

(2) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „minõsített

dokumentumok” szövegrész helyébe a „minõsített adatok” szöveg lép.
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(3) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a „közigazgatási

hatósági eljárás általános szabályairól” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól” szöveg lép.

93. § A hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igénybevételérõl szóló 83/2001. (V. 18.) Korm.

rendelet 5. §-ában a „minisztériumok és országos hatáskörû szervek” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási

szervek” szöveg lép.

94. § (1) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm.

rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Adó- és Vámhivatalt” szöveg lép.

(2) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm.

rendelet 2. számú mellékletében, és 3. számú mellékletében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

„Magyarország” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék az I. kategóriába sorolt, a munkakörében meghagyásban részesülõ hadkötelesekrõl

I. kategória
1. a köztársasági elnök,

2. az alapvetõ jogok biztosa,

3. az Állami Számvevõszék elnöke, alelnökei,

4. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke,

5. a legfõbb ügyész és helyettesei,

6. az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,

7. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

8. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben

meghatározott állami vezetõk,

9. megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkára,

10. II. kategóriájú meghagyásba bevont szervek vezetõi.

A meghagyásba bevont szervek II. és III. kategóriái

II. kategória
1. az Országgyûlés Hivatala,

2. a Köztársasági Elnök Hivatala,

3. az Alkotmánybíróság Hivatala,

4. az alapvetõ jogok biztosának Hivatala,

5. a Magyar Tudományos Akadémia,

6. az Állami Számvevõszék,

7. a Magyar Nemzeti Bank,

8. a bíróságok,

9. az ügyészségek,

10. a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti

központi államigazgatási szervek,

11. a területi államigazgatási szervek,
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12. a körjegyzõség, a polgármesteri hivatalok (a képviselõ-testület hivatala, a megyei jogú város kerületi hivatala,

a fõvárosi kerületi képviselõ-testület hivatala), a megyei közgyûlés hivatala, a fõpolgármesteri hivatal (a fõvárosi

közgyûlés hivatala), az önkormányzati hatósági igazgatási társulások,

13. a Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

a Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság,

14. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

15. a Magyar Honvédség,

16. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

17. a rendvédelmi szervek,

18. jogszabály, a miniszterek által honvédelmi feladat ellátására kijelölt, honvédelemben közremûködõ szervek,

19. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

szóló 2011. évi C. törvény szerinti egyházak.

III. kategória
A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság által egyedileg, határozattal kijelölt, meghagyásba bevont szervek.

2. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Meghagyási jegyzék

A meghagyási jegyzék elkészítése két formátumban történhet:

1. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben minden sor egy szerv adatait tartalmazza, az adatok

pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.

a) Az adatállomány tartalmazza a szerv adatait:

– szerv megnevezése

– meghagyási kategória

– szerv székhelye

– szerv címe

– felelõs személy neve

– felelõs személy telefonszáma

– felelõs személy e-mail címe

– központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén)

– honvédelmi feladat ellátására kijelölõ jogszabály (18. alkategória esetén)

– bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételrõl (19. kategória esetén)

b) Az adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

c) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:

Nyomda;III;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy

06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu

2. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell

elkészíteni.

a) Minta az Excel formátumú adatszolgáltatásra:

– Szerv megnevezése: Nyomda

– Meghagyási kategória: III.

– Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.

– Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23

– Felelõs személy neve: Kovács Lajos

– Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378

– E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

– Jogszabály:

– Bírósági határozat száma:
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3. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Meghagyási névjegyzék

A meghagyási névjegyzék elkészítése két formátumban történhet:

1. Az elsõdleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben az elsõ sor a szerv, majd minden következõ sor egy

meghagyott adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszõvel elválasztva szerepelnek benne.

a) Az adatállomány elsõ sora tartalmazza a szervezet adatait:

– szerv megnevezése

– meghagyási kategória

– szerv székhelye

– szerv címe

– felelõs személy neve

– felelõs személy telefonszáma

– felelõs személy e-mail címe

b) A következõ sorok mezõi tartalmazzák a meghagyásra tervezett személyek adatait az alábbi sorrendben:

– születési családi név

– születési 1. utónév

– születési 2. utónév

– házassági családi név

– házassági 1. utónév

– házassági 2. utónév

– anyja leánykori családi név

– anyja leánykori 1. utónév

– anyja leánykori 2. utónév

– születési idõ (év, hónap, nap formátumban)

– születési hely

– munkakör

c) Minden mezõ után pontosvesszõ következik, akkor is, ha nincs benne adat. Egy sor csak egy meghagyott személy

adatait tartalmazhatja! A személy elõneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni! Az

adatszolgáltatás Windows karakterkódolással (1250-es kódlap) kerül teljesítésre.

d) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:

Nyomda;III.;1234 Budapest, Kossuth utca 58.; 1597 Budapest, Pf. 23; Kovács Lajos; 06-1/5167894 vagy

06–30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu

Kovács;Béla;Balázs;Kovács;Béla;Balázs;Horváth;Mária;;1982.10.02;Budapest;nyomdász;

Horváth;Aladár;;Varga;Aladár;;Molnár;Katalin;;1978.02.04;Szekszárd; nyomdász;

2. Ha az elsõdleges formátumot nem lehet elõállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell

elkészíteni.

a) Minta az Excel-formátumú adatszolgáltatásra:

– Szerv megnevezése: Nyomda

– Meghagyási kategória: III.

– Szerv székhelye: 1234 Budapest, Kossuth utca 58.

– Szerv címe: 1597 Budapest, Pf. 23

– Felelõs személy neve: Kovács Lajos

– Telefonszám: 06-1/5167894 vagy 06-30/00012378

– E-mail cím: lajos.kovacs@nyomda.hu

Születési név Házassági név Anyja leánykori neve
Születési

idõ
Születési

hely
MunkakörCsaládi

név
1. utónév 2. utónév

családi
név

1. utónév 2. utónév
családi

név
1. utónév 2. utónév

Kovács Béla Balázs Kovács Béla Balázs Horváth Mária 1982.
10.02.

Buda-
pest

nyom-
dász

Horváth Aladár Varga Aladár Molnár Katalin 1978.
02.04.

Szek-
szárd

nyom-
dász
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4. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A meghatalmazási formanyomtatvány
A meghatalmazásban szereplõ adatok:
Egyéni vállalkozó esetén
– egyéni vállalkozó neve,
– egyéni vállalkozó címe,
– egyéni vállalkozó adószáma,
– adatszolgáltató személy ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail címe,
(ha az adatszolgáltató személy nem az egyéni vállalkozó)
– az adatszolgáltató neve.

Szervezet esetén:
– cég
– megnevezése,
– (ha szükséges) a cég rövidített megnevezése,
– székhelye,
– adószáma,
– adatszolgáltató személyre vonatkozóan:
– ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail cím,
– név.

5. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások körérõl
I. Ingatlanok
– közoktatási, felsõoktatási intézmény,
– irodaépület,
– kollégium,
– szálloda (hotel, motel, panzió),
– szabadidõközpont,
– folyamatosan vagy idõszakosan üzemelõ kemping,
– vendégház,
– mûvelõdési ház,
– közösségi ház,
– sporttelep,
– meglévõ, kiépített óvóhely,
– hûtõház,
– logisztikai bázis,
– raktár (a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével),
– gépkocsi tárolóhely (telephely),
– mélygarázs,
– technikai eszköz javítómûhely (szerviz és karbantartó is),
– gépjármûmosó,
– üzemanyagtöltõ állomás,
– kikötõ,
– vasúti rakodó.
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II. Szolgáltatások
A) Mosatás, vegytisztítás

B) Étkeztetési ellátás:

– konyha, melegítõ konyha (fõ/nap),

– étkezde (fõ/nap),

– sütödei kapacitás (kg/nap).

C) Elektromos berendezés javítása:

– kisjavítás, hibaelhárítás,

– középjavítás,

– nagyjavítás,

– elektromos alkatrészgyártás,

– elektromos berendezés gyártása,

– javítás és gyártás.

D) Közúti gépjármû javítása:

– kisjavítás, hibaelhárítás,

– középjavítás,

– nagyjavítás,

– alkatrészgyártás,

– gépjármû-részegység összeszerelése,

– gépjármû gyártása.

E) Jármûmosás:

– nyitott rendszerû mosó,

– zárt rendszerû mosó.

F) Fürdetési, kommunális lehetõségek:

– fürdõ, fürdõszoba, zuhanyzó,

– mosdó,

– mellékhelyiségek (WC, piszoár).

6. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Jegyzék

a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl

A) Gépjármûvek:

– személygépkocsi,

– autóbusz, mikrobusz,

– tehergépkocsi,

– különleges felépítményû gépkocsi,

– vontató tehergépkocsi,

– nyerges jármûszerelvény (vontató és a hozzá tartozó félpótkocsi, ha teher- vagy konténerszállításra alkalmas),

– üzemanyag-szállító, töltõ gépkocsi (nyerges szerelvény), ha mért adagkiadásra alkalmas,

– víz- (tej-, sör- stb.) szállító tartálygépkocsi (szerelvény) a mérgezõanyag szállító gépkocsi kivételével,

– darus gépkocsi,

– mûhely (karbantartó, szerviz) gépkocsi,

– akkumulátortöltõ gépkocsi,

– cementszállító gépkocsi,

– szippantó gépjármû vagy szerelvény,

– betonkeverõ-szállító gépkocsi (mixer),

– bitumenlocsoló gépkocsi,

– kombinált homok- és sószóró gépkocsi,

– locsoló gépkocsi,
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– tolólétrás, emelõkosaras gépkocsi,

– motorkerékpár (250 cm3 feletti hengerûrtartalom),

– mezõgazdasági vontató, traktor (40 kW-nál nagyobb teljesítményû),

– tehergépkocsihoz kapcsolható közúti pótkocsi,

– mezõgazdasági (traktorhoz kapcsolható) pótkocsi,

– nehézgépszállító (trailer),

– lakó gépkocsi,

– lakó pótkocsi,

– granulátumszállító gépjármû vagy szerelvény,

– utcai porszívó gépkocsi,

– seprõ gépkocsi.

B) Mûszaki munkagépek:

1. Földmunkagépek:

– gumikerekû vagy lánctalpas földtoló, buldózer,

– önjáró vagy vontatható ládás földgyalu,

– önjáró vagy vontatható útprofilozó,

– gumikerekû vagy lánctalpas kotró, exkavátor,

– gumikerekû vagy lánctalpas árokásó (rotációs, vederláncos),

– gumikerekû vagy lánctalpas földfúró,

– gumikerekû vagy lánctalpas talajszaggató,

– acélkerekes vibrációs vagy gumikerekû úthenger,

– motoros döngölõ,

– önjáró vagy szállítható motoros cölöpverõ,

– vibrációs cölöpverõ.

2. Anyagmozgató munkagépek:

– homlok- és forgórakodó,

– konténer rakodógép,

– elektromos vagy robbanómotoros emelõvillás és szállítótargonca,

– farönkrakodógép,

– önjáró vagy szállítható szállítószalag,

– rönkszállító utánfutó.

3. Fafeldolgozó munkagépek:

– önjáró vagy vontatható keretfûrész (gatter),

– önjáró vagy vontatható szalagfûrész,

– önjáró vagy vontatható körfûrész,

– hidraulikus fanyíró.

4. Építõ-, útkarbantartó gépek és eszközök:

– beton-, illetve aszfaltútépítõ gépsor,

– önjáró folyékonybeton-átemelõ daru,

– bitumen keverõ-melegítõ utánfutó,

– önjáró vagy vontatható, 60 t feletti teljesítményû csörlõ,

– hómaró,

– hóeke.

5. Gépcsoportok:

– 2 kW feletti teljesítményû, önjáró vagy vontatható áramfejlesztõ aggregátor,

– önjáró vagy vontatható légsûrítõ (kompresszor), légszerszámmal,

– szállítható vagy vontatható üzemanyag-szivattyú,

– szállítható vagy vontatható folyadék- (víz) szivattyú.
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C) Üzemanyag edényzet:

– 200 literes acélhordó,

– szállítható (emelhetõ) tartály 2 m3-ig,

– szállítható (emelhetõ) tartály, 2,1 m3-tõl 10 m3-ig,

– nem beásott tartály 10 m3 felett,

– vontatható üzemanyag utánfutó (1 tengelyes, térfogat megjelöléssel),

– elektromos meghajtású üzemanyagkút (raktáron, nem felszerelve),

– kézi meghajtású üzemanyagkút (raktáron, nem felszerelve).

D) Konténerek:

– 5–10–15–20 lábas szállító konténerek,

– lakókonténerek,

– konyhakonténerek,

– tárgyalókonténerek,

– tartálykonténerek,

– WC-konténerek.

E) Vasúti eszközök:

1. Vasúti gördülõanyag:

– Dízelmozdony,

– villamos mozdony,

– személykocsi,

– sebesültszállításra berendezhetõ személykocsi,

– hálókocsi,

– egyéb (étkezõ, posta, poggyász stb.) kocsi,

– fedett kocsi,

– nyitott kocsi,

– nyitott põrésíthetõ kocsi,

– põrekocsi,

– üzemanyag-szállító kocsi,

– egyéb (szesz, víz stb. szállítására alkalmas) tartálykocsi,

– hûtõkocsi,

– fûtõkocsi (üzemmód szerint),

– motorkocsi,

– személy- vagy teherszállításra alkalmas vágánykocsi,

– hadihasználatra elõkészíthetõ gõzmozdony.

2. Vasúti munkagépek:

– ágyazatrendezõ gép (géplánc),

– sínmegmunkáló gépek (sínhegesztõ, sínköszörû, sín-fûrész stb.),

– vágánymezõ-fektetõ géplánc munkagépei és eszközei,

– aláverõ gépek,

– vasúti daruk (gõz, dízel),

– vasúti felépítmény építõ kisgépek.
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F) Vízi jármûvek:

– személyszállító hajó (személyhajó, átkelõhajó, vízibusz, katamarán stb.),

– szárnyashajó,

– önjáró uszály,

– vontatóhajó,

– tolóhajó,

– uszály,

– TS uszály,

– komp (önjáró és vontatott),

– jégtörõ hajó,

– mûhelyhajó,

– lakóhajó,

– úszódaru.

G) Légijármûvek:

H) Légijármû elõkészítõ és kiszolgáló eszközök

I) Repülésgyakorló berendezések.

7. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai eszközökre vonatkozó követelmények

A) A gépjármûvekre vonatkozóan:

1. Rendeltetés szerint használható, a mindenkori érvényes forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak

megfelelõ, üzemképes állapotban legyenek.

2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá – ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék

üzemanyagkannákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal tele kell tölteni.

3. Az akkumulátor tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) indítást.

4. A gépkocsikkal együtt tartozékként kell átadni:

a) a pótkereket;

b) a gyári felszerelési jegyzék szerinti szerszámzatot;

c) az átadott jármûvekkel arányosan azokat a tartalék alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz

szükséges anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az átadás idõpontjában készletében tart;

d) a jármû hatósági igénybevételi és üzemeltetési okiratait.

5. A gépkocsikat – ha a szolgáltatásra kötelezett azzal rendelkezik – el kell látni ponyvával, oldalfal-magasítóval, hólánccal

és vontatórúddal.

6. A különleges gépjármûveket a rendeltetésszerû használathoz szükséges felszerelésekkel együtt kell átadni.

7. A hûtõgépkocsinak meg kell felelnie a higiénikus szállítási és tárolási elõírásoknak. A gépkocsival együtt – ha azzal

a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a húsakasztó horgokat és a húsládákat.

8. A termoszgépkocsinak olyan belsõ borítással kell rendelkeznie, hogy az lehetõvé tegye a vegyszeres fertõtlenítést,

illetve lemosást.

9. A vízszállító gépkocsinak meg kell felelnie az ivóvíz szállításához és rövid ideig tartó tárolásához szükséges

feltételeknek, a sör-, bor- és tejszállító gépkocsit pedig üres, fertõtlenített állapotban kell átadni. A gépkocsihoz – ha

azzal a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a kézi vagy motoros szivattyút és a szükséges

szívó-nyomó készletet.

10. A kenyérszállító gépjármûnek alkalmasnak kell lennie a kenyér higiénikus szállítására és tárolására, biztosítania kell

a fagyástól való megóvást és – megfelelõ szellõzõ megoldással – a meleg kenyér tárolását. A gépjármû tartozékaként

át kell adni a polcokat, ládákat és kosarakat.
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11. A terepjáró tehergépjármûveknek összkerék-meghajtásúnak kell lennie.

12. A pótkocsik a gépes kocsikhoz az elõírásoknak megfelelõen szabályosan csatlakoztathatók legyenek.

B) A munkagépekre vonatkozóan:

1. A rendeltetésük szerint megfelelõ üzemképes állapotban legyenek.

2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá – ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék

üzemanyagkannákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal tele kell tölteni.

3. Az önálló erõforrással rendelkezõ gépek akkumulátora tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) üzembe helyezést.

4. A mûszaki munkagépekkel együtt tartozékként kell átadni:

a) a pótkereket (a gumikerekesekhez),

b) a gyárilag rendszeresített szerszámzatot,

c) az átadott munkagépekkel arányosan azokat az alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz szükséges

anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az átadás idõpontjában készletében tart,

d) a munkagépek igénybevételi és üzemeltetési okmányait.

5. Rendelkezzenek a géphez tartozó összes munkaszervekkel, tartozékokkal és kisegítõ gépekkel.

C) A hajókat és az úszómûveket el kell látni:

a) az üzemeltetéshez szükséges – a leltárban felsorolt – álló- és fogyóeszközökkel;

b) a hajó- és gépészeti berendezésekre vonatkozó érvényes okmányokkal;

c) az elõírt tûzoltó, mentõ- és egészségügyi felszerelésekkel.

D) Légijármûvekre vonatkozóan:

1. A légijármû az érvényes üzemeltetési okmányokba elõírtaknak megfelelõen legyen üzemképes állapotban. Az elõzõ

repülés után feltárt meghibásodások legyenek kijavítva.

2. Az átadás idõpontjáig esedékes idõszakos, repülési eszközökhöz, évszakokhoz kötött ápolások, mûszaki munkák

legyenek végrehajtva.

3. A légijármûvekkel együtt át kell adni

a) az ápoláshoz, egyszerû javításokhoz szükséges rendszeresített szerszámkészletet;

b) az állóhelyen történõ rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközöket;

c) a rendszeresített ejtõernyõket és nyitó mûszereket;

d) a légijármû teljes mûszaki és üzemeltetési okmányait.

4. A légijármû rendelkezzen minden technikai felszereléssel, ami a honvédelmi feladat végrehajtásához szükséges:

a) vegyimentesítõ eszközök;

b) teherrögzítõ felszerelés;

c) egészségügyi felszerelés.

8. melléklet a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A légiriadó elrendelésének és feloldásának szövege
a) Magyarország egész területére:

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”

vagy
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„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

b) a veszélyeztetett területre

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ!

LÉGIRIADÓ!

illetve

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!

vagy

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”
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A Kormány 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól

A Kormány a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarország területén elõállított, továbbá 
forgalomba hozott dohánytermékekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a személyes fogyasztás céljából Magyarország területére behozott
dohánytermékekre.

2. § E rendelet alkalmazásában
1. bejegyzett kereskedõ: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 16. pontjában meghatározott személy;
2. dohánytermék: a 3. pont és a 7. pont szerinti termék;
3. dohányzásra szánt dohánytermék:

a) cigaretta: dohányrúd, amely meglévõ állapotában dohányzásra alkalmas, dohányvágatból vagy
dohányvágatból és dohányfóliából készült töltetét hosszanti részén ragasztott cigarettapapír vagy
dohányfólia borítja, és nem minõsül szivarnak vagy szivarkának, továbbá az a dohányrúd, amelyet egy
egyszerû, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe tolnak vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek,

b) szivar, szivarka:
ba) dohányrúd, amely teljes egészében természetes dohányból készült, illetve dohányrúd természetes

dohányból készült borítékkal,
bb) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyezõ külsõ borítékkal, amely

teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, ahol 
a külsõ boríték nem fedi a szopókát; a burok és a boríték dohányfóliából készült, és egy termék tömege
– a filter és a szopóka nélkül – nem lehet kevesebb 1,2 g-nál, és a borítékot a dohányrúd hossztengelyével
minimum 30 fokos hegyes szöget bezáróan, spirálisan tekerték fel,

bc) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyezõ dohányfóliából készült
külsõ borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a
szopókával ellátott terméket, ahol a külsõ boríték nem fedi a szopókát; egy termék tömege – a filter vagy a
szopóka nélkül – nem kevesebb 2,3 g-nál, és a kerülete a dohányrúd hosszának legalább egyharmadán nem 
kevesebb 34 mm-nél,

c) fogyasztási dohány: a d) pont és az e) pont szerinti, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas
kész dohányvágat,

d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány):  olyan fogyasztási dohány, amelyben a dohányrészecskék
tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességûre vágott,

e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány): a d) pont alá nem tartozó, pipában történõ elszívásra szolgáló
fogyasztási dohány,

f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán
részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt;

4. fogyasztói csomagolási egység: a dohánytermékek kötelezõ csomagolása során alkalmazott legkisebb
csomagolási egység;

5. forgalomba hozatal: a dohánytermék továbbforgalmazók részére történõ nagykereskedelmi, illetve a fogyasztók
mint végsõ felhasználók részére történõ kiskereskedelmi értékesítése;
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6. forgalomba hozó: az 5. pont szerinti tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet vagy természetes személy;

7. füst nélküli dohánytermék:

a) rágásra szolgáló dohánytermék: a formázott rágódohány,

b) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: a por alakú burnót,

c) szájon át fogyasztott dohánytermék: a dohányzásra, illetve rágásra szánt termékeken kívül minden szájon át

való használatra szánt, teljes egészében vagy részben dohányból készült, porított vagy szemcsés, illetve e

két forma bármely kombinációja révén elõállított termék, különösen a zacskóban vagy likacsos szerkezetû

zacskóban, valamint az élelmiszerhez hasonló formában kiszerelt termék;

8. füstszûrõ: a cigaretta, szivar, szivarka azon része, amely a dohányterméken áthaladó fõfüst szûrésére szolgál;

9. gyártó: a dohánytermék elõállítója;

10. gyûjtõcsomag: több fogyasztói csomagolási egységet tartalmazó, kiskereskedelmi forgalomban értékesített

nagyobb csomagolási egység;

11. importáló: az a személy, aki – a Jöt. rendelkezéseinek betartása mellett – elõször szerez jogot arra, hogy az

importált termék felett saját nevében rendelkezzen;

12. kátrány: a nikotinmentes száraz füst-kondenzátum;

13. nikotin: a száraz füst-kondenzátum nikotin-alkaloidtartalma;

14. szállítási csomagolás: a termék szállításához kialakított, de kiskereskedelmi forgalomba nem kerülõ csomagolás;

15. személyes fogyasztás: a dohánytermék nem kereskedelmi jelleggel, magánszemély által történõ, a Jöt. szerinti

adómentes behozatala;

16. szén-monoxid: a cigarettafüst gázfázisának alkotórésze;

17. szopóka: a cigarettához, szivarhoz, szivarkához rögzített rész, amely közvetlenül a szájjal érintkezik;

18. tároló adóraktár engedélyese: a Jöt. 100. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dohánytároló adóraktár engedélyese.

2. Jelölés

3. § A fogyasztói csomagolási egységen jelölni kell:

a) a dohánytermék nevét,

b) a dohánytermék megnevezését a következõk szerint: „cigaretta”, „szivar”, „szivarka”, „cigarettadohány”,

„pipadohány”, „rágódohány”, „burnót”,

c) a gyártó vagy forgalomba hozó, bejegyzett kereskedõ, tároló adóraktár engedélyes megnevezését azonosításra

alkalmas módon,

d) a dohánytermék származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségbõl származik,

e) a darabszámot (cigaretta, szivar, szivarka) vagy tömeget (fogyasztási dohány, rágásra, tüsszentésre szolgáló

dohánytermék),

f) füstszûrõs termék esetén a „füstszûrõ(s)” vagy „filter(es)” szót,

g) cigaretta esetében a kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalom, illetve hozam számszerû értékét a

nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a következõ módon:

ga) „Kátrány X mg/cigaretta” (ahol X egészre kerekített szám),

gb) „Nikotin Y mg/cigaretta” (ahol Y egy tizedesjeggyel megadott, kerekített szám),

gc) „Szén-monoxid Z mg/cigaretta” (ahol Z egészre kerekített szám),

h) a gyártás idõpontját (az év, a hónap és a nap feltüntetésével) és helyét, vagy tételszámot, illetve kódolt

megjelölést, amelybõl a gyártás helye és ideje megállapítható,

i) füst nélküli dohánytermék esetében az Nvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános egészségvédõ

figyelmeztetés helyett a következõ általános egészségvédõ figyelmeztetést: „Ez a dohánytermék károsíthatja

egészségét és függõséget okoz.”,

j) dohányzásra szánt dohánytermék esetében az 1. mellékletben felsorolt, a gyártó által az Nvt. 6. § (1) bekezdés

b) pontjában és e rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó kombinált figyelmeztetést.

4. § (1) A gyûjtõcsomagon a 3. § a)–e), g) és j) pontja szerinti jelöléseket, valamint a 3. § i) pontja szerinti, vagy az Nvt. 6. §

(1) bekezdés a) pontja szerinti általános egészségvédõ figyelmeztetést kell alkalmazni a fogyasztói csomagolási

egységekre meghatározott feltételekkel. Nem kötelezõ a jelölések alkalmazása az átlátszó gyûjtõcsomagon.

(2) A szállítási csomagoláson a 3. § a)–e) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni.
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5. § Az Nvt. 6. § (1) bekezdés c) pontjában elõírt jelölés során a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmának,

illetve hozamának mérésére a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló jogszabályban

foglaltak irányadóak.

6. § (1) Gyûjtõcsomag esetében az általános egészségvédõ figyelmeztetést a legnagyobb felületû, általában a termék nevét is

tartalmazó oldalon kell feltüntetni úgy, hogy a felirat a felület legalább 30%-át tegye ki.

(2) A kombinált figyelmeztetést a termék gyûjtõcsomagjának másik legnagyobb felületû oldalán kell feltüntetni úgy,

hogy a felirat a felület legalább 40%-át tegye ki.

(3) A cigaretta kivételével a többi olyan dohánytermék fogyasztói csomagolási egységén, ahol a legszembetûnõbb felület

mérete nagyobb, mint 75 cm2, az egészségvédõ figyelmeztetéseknek az egyes felületeken legalább 22,5 cm2

nagyságú területet le kell fedniük.

(4) Az általános egészségvédõ figyelmeztetéseket és a 3. § g) pontja szerinti értékfeltüntetést fehér alapon, fekete,

kövérített Helvetica betûtípussal kell nyomtatni. A feliratot kis betûvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdõbetûjét, és azt

az esetet, amikor a nagybetû használatát nyelvtani szabály követeli meg. A feliratot – a füst nélküli dohánytermékek

kivételével – legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag, fekete vonallal határolt keretben kell elhelyezni, amely

semmiképpen sem zavarhatja az egészségvédõ figyelmeztetések szövegét és az értékfeltüntetést. A szöveget a

nyomtatására fenntartott területen középre zárva, amennyiben a rendelkezésre álló terület mérete ezt lehetõvé teszi,

a csomag felsõ szélével párhuzamosan kell elhelyezni. Olyan betûméretet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy a

szöveg a rendelkezésre álló felület lehetõ legnagyobb hányadát foglalja el.

(5) Az általános egészségvédõ figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések váltakozva való alkalmazását elõíró

kötelezettség ellenõrizhetõsége érdekében a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedõ és a tároló adóraktár

engedélyese köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl idõtartamonként megállapítható, hogy idõszakonként

mely egészségvédõ figyelmeztetést hányszor alkalmazták.

7. § (1) A kombinált figyelmeztetés

a) a dohánytermék csomagolásának az általános egészségvédõ felirattal szemközti fõoldalára akként kerül

nyomtatásra, hogy megtartsa az 1. melléklet szerinti formátumot és arányokat, valamint a kép és a szöveg grafikai

sértetlenségét,

b) betölti a számára elõírt felszín teljes egészét, és a csomagolás felsõ szélével párhuzamosan és a csomagon

található többi információval azonos irányban helyezkedik,

c) sokszorosítása során az Európai Bizottság által megszabott, nyomtatásra vonatkozó mûszaki elõírásokat

megfelelõen kell alkalmazni,

d) egy legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag fekete szegély által körülhatárolt, amely semmilyen módon nem

ütközik a kombinált figyelmeztetés szöveges vagy látványelemeivel, összhangban az 1. mellékletben foglaltakkal.

(2) A dohánytermék csomagolásán semmilyen formában nem lehet a kombinált figyelmeztetésekre megjegyzést tenni,

azokat átfogalmazni vagy azokra utalni.

(3) A dohánytermék adójegyére nyomtatni, és azt egyéb módon eltakarni tilos. Az egészségvédõ figyelmeztetések és a

kombinált figyelmeztetések nyomtatásának eltávolíthatatlannak, törölhetetlennek kell lennie, azokat más írás vagy

képanyag, illetve a csomagfelbontó szalag nem takarhatja, nem homályosíthatja el és nem szakíthatja meg. A

cigarettát kivéve a dohánytermékeken a feliratok, az egészségvédõ figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések

a csomagra eltávolíthatatlanul rögzített matricán is elhelyezhetõk.

(4) A kombinált figyelmeztetéseket

a) úgy kell nyomtatni, hogy azokat ne takarja el vagy ne zavarja meg a csomag kibontása,

b) olyan módon kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a csomag felbontásakor a kombinált figyelmeztetések

egyetlen szöveges vagy vizuális eleme se csorbuljon.

(5) A kombinált figyelmeztetetések alkalmazásának ellenõrzésére vonatkozó, az Európai Bizottság által kiadott mûszaki

elõírásokkal összhangban álló ellenõrzési követelményeket az országos tisztifõorvos normatív utasításban adja ki.

(6) A kombinált figyelmeztetések nyomdai kivitelezésére alkalmas elektronikus forrásdokumentumokat az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH) kérelemre

elektronikus úton átadja a dohánytermék gyártója részére.

8. § Tilos a dohánytermék csomagolásán arra utaló szöveg, név, márkanév, képi vagy egyéb jelzés alkalmazása, amely azt

sugallja, hogy egy adott dohánytermék más dohányterméknél kevésbé ártalmas.
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3. Az egészségvédelmi bírságra vonatkozó szabályok

9. § (1) Az egészségvédelmi bírságot az ÁNTSZ-OTH 10032000-00281519-00000000 számú, a Magyar Államkincstárnál

vezetett számlájára kell befizetni.

(2) A megyei és a fõvárosi kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi népegészségügyi intézete

az általa az adott hónapban az Nvt. alapján kiszabott egészségvédelmi bírság összegérõl nyilvántartást vezet. A

nyilvántartás személyazonosításra alkalmatlan, összesített adattartalmáról, valamint a tárgyhónapban bekövetkezett

változásairól a fõvárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve a tárgyhónapot követõ

hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja az ÁNTSZ-OTH-t.

(3) A befolyt egészségvédelmi bírság összegérõl az ÁNTSZ-OTH nyilvántartást vezet. A nyilvántartás személyazonosításra

alkalmatlan, összesített adattartalmáról, valamint a tárgynegyedévben bekövetkezett változásairól az ÁNTSZ-OTH a

tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig tájékoztatja a fõvárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi

szakigazgatási szervét.

4. A dohánytermékek jelölésének piacfelügyelete

10. § Az e rendeletben foglaltak betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi és hatáskörében eljár a rendeletben

foglaltak megsértése esetén.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet

6–11. §-a, valamint az azt megelõzõ „Jelölés” címsor.

(3) Az e rendelet hatálybalépését követõen elõállított cigaretta dohánytermékek szabad forgalomba bocsátására, a végsõ

fogyasztónak történõ átadására, valamint forgalomba hozatalára az Nvt. 8/B. §-a irányadó.

12. § Ez a rendelet

a) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és

közigazgatási rendelkezései közelítésérõl szóló 2001. június 5-i 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

5. cikkének,

b) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként

történõ használatáról szóló 2003. szeptember 5-i 2003/641/EK bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A) A dohányosok általában fiatalabban halnak meg. 
 

1. 
 

 
 

2.  

 

 
 

1. melléklet a 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

KOMBINÁLT FIGYELMEZTETÉSEK
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3. 
 

  
 
B) A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz. 
 

4.  

 

 
 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38435

5.  
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C) A dohányzás halálos tüdőrákot okoz. 
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9.  

 

 
 
D) A terhes nők dohányzása árt a babának. 
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E) Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük. 
 

13. 
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15. 

 

 
 

F) Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban. 
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18.  
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G) A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el. 
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20.  
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21. 

 

 
 
H) A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő- és szívmegbetegedések 
veszélyét. 
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23.  
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I) A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet. 
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27. 

 

 
 

J) Kérjen segítséget a leszokáshoz 
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29.  

 

 
 

30. 
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K) A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz. 
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33.  

 

 
 

L) A dohányzás a bőr öregedését okozza. 
 

34. 
 

 
 



38450 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám
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M) A dohányzás károsíthatja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet. 
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38.  
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39. 

 

 
 

N) A dohányfüst benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot 
tartalmaz. 
 

40. 
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A Kormány 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi

CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b), d), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól

szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 1. §-sal egészül ki:

„1. § (1) Az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Httv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet I–IV., VIII. és

XXVI. fejezete tartalmazza.

(3) A Httv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti haditechnikai termékek és szolgáltatások körét az 1. melléklet V–VII., és

IX–XXV. fejezete tartalmazza.”

(2) Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az engedélyeket, a nemzetbiztonsági

szolgálatok és a Terror Elhárítási Központ vezetõje véleményének szükség szerinti kikérésével, az iparügyekért felelõs

miniszter, a rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter egyidejû tájékoztatásával adja ki.”

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

[A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„b) a természetes személy tulajdonosok, vezetõ tisztségviselõk, valamint a haditechnikai termék gyártásához vagy

szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben tevékenykedõ alkalmazottak nevét, születési helyét és idõpontját,

anyja nevét, lakcímét; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai,

valamint vezetõ tisztségviselõk nevét, születési helyét és idõpontját, anyja nevét, lakcímét.”

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

[A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„e) a tevékenység céljának meghatározását, a kérelem pontos indoklását, a tervezett tevékenység leírását, továbbá

a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEAOR szám feltüntetését,”

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

[A kérelemnek tartalmaznia kell:]

„f) a haditechnikai termék kereskedelmi megnevezését, típusjelét, egyértelmû azonosításához szükséges jellemzõ

mûszaki paramétereit,”

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

[A kérelemhez csatolni kell:]

„f) az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó

adatokat, mûszaki leírásukat.”

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

„(1) Hadiipari tevékenységi engedély elsõ alkalommal két évre, azt követõen öt évre adható.”

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

„(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben az engedéllyel rendelkezõ (a továbbiakban: engedélyes) a tevékenység két év

folyamatosan történõ folytatása után kérelmezheti öt évre szóló engedély kiadását.”

5. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyártási vagy szolgáltatási tevékenységre kérelmet benyújtó, korábban hadiipari tevékenységet nem végzõ

kérelmezõ az engedély beszerzéséig a haditechnikai termék gyártásával, valamint a szolgáltatással kapcsolatosan

elõkészítõ tevékenységet sem folytathat.”
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(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyben meg kell határozni a haditechnikai termékek tárolására szolgáló helyiségek biztonsági elõírásának

feltételeit, amelynek megváltoztatásához a hadiipari gyártás és szolgáltatásfelügyelet elõzetes hozzájárulása

szükséges.”

(3) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A haditechnikai terméket a hadiipari tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkezõ személyektõl elzárva kell

tárolni. A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerõs biztonsági fóliával kell ellátni, és a tároló

helyet õrszemélyzettel kell õrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell

ellátni.”

(4) Az R. 6. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 5. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély hatályának a lejártát megelõzõ 30. napig az engedélyesnek

nyilatkoznia kell a tevékenységérõl, ha azt folytatni kívánja. Amennyiben az engedélyes késedelmesen nyilatkozik,

engedély csak két évre adható.

(6) Az öt évre szóló engedély kiadására irányuló kérelem esetén a Hivatal ismételt engedélyezési eljárást folytat le és

a (5) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltak figyelembevételével dönt az öt évre szóló engedély kiadásáról vagy

a kérelem elutasításáról.”

6. § Az R. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az engedélyes a hadiipari tevékenységét a haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének korábban

nem kérelmezett, vagy az engedélyezési eljárásban elutasított fejezetével kívánja bõvíteni, új kérelmet kell

benyújtania.”

7. § (1) Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § Az engedélyes az engedélyezési eljárás során benyújtott kérelem – e rendelet 4. §-a szerint meghatározott –

tartalmának változását 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. Az engedélyben szereplõ adat változása esetén

a Hivatal – általános tételû eljárási illeték lerovása mellett – új engedélyt ad ki.”

(2) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal az általa kiadott engedélyt közli a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a Katonai Biztonsági

Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatójával. Az 1. melléklet XXVI. fejezete szerinti titkosszolgálati

eszközöket érintõ engedélyek esetén a Hivatal az általa kiadott engedélyt közli a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

fõigazgatójával.”

8. § (1) Az R. a következõ alcímmel egészül ki:

„Hadiipari bírság”
(2) Az R. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12/A. § (1) A bírság mértéke a hadiipari

a) tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén egyszázezer forinttól kettõszázezer forintig;

b) tájékoztatási kötelezettség ismételt megszegése esetén kettõszázezer forinttól ötszázezer forintig;

c) adatszolgáltatási-, jelölési- és nyilvántartási kötelezettség megszegése esetén háromszázezer forinttól ötmillió

forintig;

d) elszámolási kötelezettség megsértése esetén ötszázezer forinttól kettõmillió forintig;

e) tevékenységi engedélyezési kérelemben valótlan adat közlése esetén egymillió forinttól ötmillió forintig;

f) tevékenység felfüggesztésére vonatkozó elõírás megsértése esetén kettõmillió forinttól ötmillió forintig;

g) tevékenységi engedélyében meghatározott feltételek megszegése esetén kettõmillió forinttól hétmillió forintig;

h) tevékenység engedély nélküli végzése esetén ötmillió forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2) A bírságot az azt megállapító jogerõs és végrehajtható határozatban elõírt határidõn belül a Magyar Államkincstár

által vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára kell megfizetni.”
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9. § (1) Az R. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió (2011/C 86/01) közös katonai listájának való megfelelést szolgálja.

(2) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes

szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R1.) hatálybalépése az R1 hatálybalépése elõtt kiadott, határozott idõre szóló engedélyek

hatályosságát nem érinti. A határozatlan idejû engedélyek 2017. január 1-jével megszûnnek.”

10. § Az R. Melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti 1. melléklet lép, egyidejûleg az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel

egészül ki.

11. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „e rendelet melléklete” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg, 4. §

(5) bekezdésében a ”Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe

a „Hivatal” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására

vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „hadiipari

gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti” szövegrész.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követõ 32. napon

hatályát veszti.

(2) A 8. § a kihirdetést követõ 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke 

Általános megjegyzések: 
1. A jelen jegyzékben szerepl  „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, 

nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza. 
2. Az „idéz jelben” lév  kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a listának 

„A listában szerepl  kifejezések fogalom meghatározása” cím  mellékletében 
található. 

3. A vegyi anyagok névvel, és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti 
képlet  vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül 
elnevezésükt l és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak 
megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, 
tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi 
azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböz  CAS-
számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböz  
CAS-számuk lehet. 

4. Lásd még a 428/2009/EK rendeletet a kett s felhasználású termékek transzferére, 
brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellen rzési rendszer 
kialakításáról. 

5. Lásd még „az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmér l” 
szóló, az EU Tanácsa által 2005. június 27-én elfogadott 1236/2005/EK rendeletet 
is. 

6. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék 
megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszer en a magyar nyelv  termék-
meghatározás alá es  termék is engedélyköteles. 

I. fejezet 

(ML 1) 

Sima csöv  fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata 
fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a 
következ k szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 
a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák:  
 Megjegyzés:  Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következ kre: 
  a) az 1938 el tt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;  
  b) az eredetileg 1890 el tt gyártott puskák (muskéták), karabélyok 

másolatai; 
  c) az 1890 el tt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és 

azok másolatai; 
b) sima csöv  fegyverek, a következ k szerint: 
 1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csöv  fegyverek; 
 2. más sima csöv  fegyverek, a következ k szerint: 

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek; 
b) félautomata és pumpás m ködtetés  típushoz tartozó fegyverek; 
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c) hüvely nélküli l szerrel m köd  fegyverek; 
d) a fenti a), b) és c) pontban meghatározott fegyverek hangtompítói, különleges 

fegyverállványok, csatlakozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és 
lángrejt k. 

1. megjegyzés:  Az ML1. fejezet nem vonatkozik a sport és vadászati célra használt 
sima csöv  fegyverekre, amennyiben azokat nem katonai célra tervezték 
vagy automata tüzelési módúak. 

2. megjegyzés:  Az ML1. fejezet nem vonatkozik a kizárólag vaktöltényhez tervezett 
t zfegyverekre és azokra, amelyek nem képesek kil ni semmilyen, az 
ML3. pontban meghatározott l szert. 

3. megjegyzés:  Az ML1. fejezet nem vonatkozik azokra a fegyverekre, amelyek nem 
központi gyújtású l szert használnak és nem teljesen automatikus 
tüzelési rendszer ek. 

4. megjegyzés:  Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus 
képfeldolgozás nélküli legfeljebb négyszeres nagyítású, optikai fegyver 
célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai 
felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át. 

II. fejezet 

(ML 2) 

20 mm és ennél nagyobb kaliber  sima csöv  fegyverek, más fegyverek és 
fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, t zvet k és 

tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következ k szerint: 

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavet k, páncéltör  (tankelhárító) fegyverek, 
sorozatvet k, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli l fegyverek, sima 
csöv  fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejt  eszközök. 
1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, 

adagolókat, tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett 
részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában 
meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez 
használatosak. 

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következ kre: 
1. az 1938 el tt gyártott puskák (muskéták), karabélyok; 
2. az eredetileg 1890 el tt gyártott puskák (muskéták), karabélyok 

másolatai. 
3. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a legfeljebb 500 m 

hatótávolságú, kikötött vég , robbanó anyagot vagy 
kommunikációs csatornát nem tartalmazó kézi indítású, irányított 
lövedékekre. 

b) Füst, gáz és pirotechnikai vet k vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át. 
Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelz pisztolyra. 

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkez  fegyverirányzékok és 
fegyverirányzék-rögzít  szerelékek: 
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és  
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez 

tervezték. 
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d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett 
fegyverállványok. 

III. fejezet 

(ML 3) 

L szerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek a következ k szerint: 

a)  az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek 
l szerei; 
b)  az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten l szerekhez tervezett 
gyújtószerkezetek. 
1. megjegyzés:  A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott 
alkatrészek felölelik az alábbiakat: 
a) fém- vagy m anyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedék csészék, 
l szer hevederek, forgó hevederek és l szerek fém alkatrészei; 
b) biztosító és élesít  eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó 
eszközök;  
c) egyszeri m ködés , nagy teljesítmény  tápegységek; 
d) éghet  töltényhüvelyek; 
e) l szerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlés  lövedékek. 
2. megjegyzés:  Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik azon l szerre, amely 
lövedék nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott l porkamrás 
vakl szerre. 
3. megjegyzés:  Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon l szerre, amelyet kifejezetten az 
alábbi célra terveztek: 
a) jelzés; 
b) madárriasztás; vagy 
c) olajkút gázfáklya begyújtása. 

IV. fejezet 

(ML 4) 

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és 
töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következ  

felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 

NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 
NB 2:  A légi járm vek rakétavédelmi rendszerei vonatkozásában (AMPS) lásd az 

ML4. fejezet c) pontját. 
a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst/köd 

gránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, 
mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, pirotechnikai 
eszközök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök 
jellemz it szimulálják). 

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal: 
a) füst/köd gránátokat, gyújtóbombákat, gyújtóbombákat 

és robbanó eszközöket; 
b) rakétahajtóm  fúvókákat és visszatér  szerkezetek 

orrkúpjait. 
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b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkez  berendezések: 
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és 
2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefügg  'tevékenység' céljára 

tervezték: 
a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; 

vagy 
b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k).  

M szaki megjegyzés: 
Az ML4. fejezet b) pont 2. alpont b) alpontjának alkalmazásában a 
'tevékenység' a következ kre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, 
irányítás, leszerelés, robbantás, m ködtetés, egyszeri üzemeltetésre való 
energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy 
megsemmisítés. 
1. megjegyzés:  Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal: 

a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1.000 kg 
gáznak a folyékony alakban történ  el állítására alkalmas; 

b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére 
alkalmas. 

2. megjegyzés:  Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi 
készülékekre, amelyeket kizárólag fém tárgyak 
kimutatására terveztek és nem képesek 
megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól. 

c) Légi járm vek rakétavédelmi rendszerei (AMPS). 
Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak 

mindegyikével rendelkez  AMPS-ekre: 
a) az alábbi rakétajelz  érzékel k bármelyike: 

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel 
rendelkez  passzív érzékel k; vagy 

2. aktív pulzált doppler rakétajelz  érzékel k; 
b) ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek; 
c) látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a 

föld-leveg  rakéták eltérítésére; és 
d) „polgári légi járm re” felszerelt AMPS, amely az alábbi 

jellemz k mindegyikével rendelkezik: 
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járm vön” 

m ködtethet , amelybe az adott konkrét AMPS-t 
beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak 
valamelyikével: 
a) polgári típusú min sítéssel; vagy 
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezet (ICAO) által elismert okmánnyal; 
2. az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés 

megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; és 
3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely 

megakadályozza a rendszer m ködését, ha azt 
eltávolították abból a „polgári légi járm b l”, amelyikbe 
eredetileg beszerelték. 
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V. fejezet 

(ML 5) 

Kifejezetten katonai célra terveztt t zvezet , és kapcsolódó készültségi és riasztó 
eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illeszt  és ellentevékenység 
berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a 

következ k szerint: 

a) fegyverirányzékok, bombavet  számítógépek, lövegbemér  irányzó berendezések 
és fegyverzet irányító rendszerek; 

b) cél-felderít , -megjelöl , távolságmér , megfigyel  vagy rávezet  rendszerek; 
felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor 
integrációs berendezések; 

c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni 
ellentevékenység eszközei; 

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység 
eszközei közé tartoznak a felderít  berendezések is. 

d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához 
vagy illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra 
terveztek. 

VI. fejezet 
(ML 6) 

Szárazföldi járm vek és részegységeik, a következ k szerint: 
 

NB:  Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. fejezetet. 
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi 

járm vek és részegységeik. 
 M szaki megjegyzés: 
 Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járm vek kifejezés 

magában foglalja a pótkocsikat is. 
b) Egyéb szárazföldi járm vek és részegységeik, a következ k szerint: 

1. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkez  járm vek, amelyeket 
a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelel  nemzeti 
szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító 
anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el. 

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkez  részegységek: 
a) kifejezetten az ML6. fejezet b) pont 1. alpontjában meghatározott 

járm vekhez tervezték; és  
b) a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelel  

nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi 
képességet biztosít. 

NB:  Lásd még az ML13. fejezet a) pontját. 
1. megjegyzés:  Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: 

a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járm vek, valamint 
fegyverek rögzítésre szolgáló el készítéssel, vagy aknatelepít , vagy 
az ML4. fejezetben meghatározott l szerek indítására szolgáló 
eszközökkel ellátott katonai járm vek; 

b) páncélozott járm vek; 
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c) kétélt  és mély gázló képességel rendelkez  járm vek; 
d) m szaki ment  járm vek, l szer vagy fegyverrendszerek, 

vontatásra vagy szállításra használt járm vek, valamint a rakomány 
kezelésére szolgáló berendezések/eszközök. 

2. megjegyzés:  Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi járm  
kifejezetten katonai használatra történ  átalakítása együtt jár olyan 
szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában 
foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: 
a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten lövedékálló 

tulajdonsággal terveztek; 
b) az alapvet  fontosságú részek páncélozott védelme (pl. 

üzemanyagtartály vagy járm kabin); 
c)  különleges meger sítések fegyverzet felszereléséhez vagy 

rögzítéséhez; 
d) világítás, elsötétítés esetére. 

3. megjegyzés:  Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári gépkocsikra vagy 
teherautókra, amelyeket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy 
alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el. 

VII. fejezet 

(ML 7) 
Vegyi vagy biológiai mérgez  harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, 

radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetev k és anyagok a 
következ k szerint: 

 
a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, 

amelyek képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, 
növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni. 

b)  Vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: 

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a 
cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, 
úgymint: 

 Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és 
 Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0); 
b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a 

cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-
ciánfoszfátok, úgymint: 

 Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6); 
c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a 

cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil 
alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelel  
alkilált és protonált sók, úgymint: 

 VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-
69-9); 
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2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: 
a) kénmustárok, úgymint: 
 1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5); 

2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2); 
3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6); 
4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8); 
5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2); 
6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7); 
7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8); 
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1); 
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); 

b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint: 
1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3); 
2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1); 
3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8); 

 c) nitrogénmustárok, úgymint: 
1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8); 
2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2); 
3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1); 

3. cselekv képességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint: 
3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2); 

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint: 
a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); 
b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi 

ecetsavval (CAS 94-75-7) [Agent Orange (CAS 39277-47-9)]; 
c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következ k szerint: 

1.  alkil [metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint 
 DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3)]; 
2.  o.-alkil (amelyben a H egyenl  vagy kevesebb mint C10, beleértve a 

cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil 
(metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelel  alkilált és 
protonált sók, úgymint: 

 QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8); 
3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7); 
4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5). 

d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetev kb l álló vegyi anyagok és azok 
kombinációi, beleértve: 
1. -bromofenilacetonitril, ( -bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); 
2.  [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) 

(CAS 2698-41-1); 
3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid ( -klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-

4); 
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 
5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-

94-9); 
6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9). 
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a tömegoszlató 

harcanyagokra, amelyek kiszerelése egyedi és személyes 
önvédelemre szolgál. 
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2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési 
és gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív 
összetev kb l álló vegyi anyagokra és azok kombinációira. 

e) A következ kben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett 
részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések: 
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy 
2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi 

harcanyagok. 
f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesít  

berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következ k szerint: 
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem 

céljára tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek; 

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és 
azok részegységei; 

3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal 
szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy el állított vegyi 
keverékek. 

Megjegyzés:  Az ML7. fejezet f) pont  1. alpontja magában foglalja a 
következ ket: 

 a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi sz résre tervezett, vagy 
átalakított légkondicionáló berendezések; 

 b) véd ruházat. 
NB:  A polgári gázálarcok, véd - és fert tlenít  felszerelésekr l további részletek a 

kett s felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. 
pontjában is találhatók. 

g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére 
vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett 
részegységek. 

 Megjegyzés:  Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi 
sugárzásmér  doziméterekre. 

NB:  Lásd még a kett s felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A004. pontját. 

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az 
ezek el állításához használt specifikus sejtkultúrák. 

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” 
és azok biológiai rendszerei a következ k szerint: 
1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi 

harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett „biokatalizátorok”, 
amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója, vagy 
genetikai manipulációja eredményeként jönnek létre; 
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2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pont 1. 
alpontjában meghatározott „biokatalizátorok” el állításához szükséges 
specifikus genetikai információt az alábbiak szerint: 

a) „expressziós vektorok”;  
b) vírusok;  
c) sejtkultúrák. 

1. megjegyzés:  Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következ kre: 
a)  cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kett s felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját. 
b)  hidrogén-cianid (CAS 74-90-8); 
c)  klór (CAS 7782-50-5); 
d)  karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kett s felhasználású 

termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját. 
e)  difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8); 
f)  2004 óta nem használatos; 
g) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 

104-81-4); 
h)  benzil-bromid (CAS 100-39-0); 
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3); 
j)  brómaceton (CAS 598-31-2); 
k)  cianogén-bromid (CAS 506-68-3); 
l) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0); 
m)  klóraceton (CAS 78-95-5); 
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3); 
o)  jódaceton (CAS 3019-04-3); 
p)  klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kett s felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.7.  pontját. 
2. megjegyzés:  Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pont 2. alpontjában meghatározott 

sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok 
nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai 
rendszerekre, amelyeket például a mez gazdaságban, gyógyszeriparban, 
egészségügyben, állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék 
feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak. 

 
VIII. fejezet 

(ML 8) 

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetev k, a következ k szerint: 

1. NB:  Lásd még a kett s felhasználású termékek és technológiák uniós 
jegyzékének 1C011. pontját. 

2. NB:  Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kett s 
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A008. pontját. 
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Technikai megjegyzés 

1.       Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, 
amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel. 

2. Ez a lista az ML8. pontban szerepl  minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha 
nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN f képpen robbanóanyagként 
használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). 

a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei: 
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-

dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096-78-1); 
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 

117412-28-9); 
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-

initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1); 
4.  CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); 

CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. fejezet g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait); 
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-

32-4); 
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3); 
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6); 
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobiphenyl vagy 

dipicramide)(CAS 17215-44-0); 
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8); 
12. furazanok a következ k szerint: 
 a) DAAOF (diaminoazoxifurazan); 
 b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 
13. HMX és változatai az alábbiak szerint: 
 a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-

1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, 
oktogén) (CAS 2691-41-0); 

 b) HMX difluoroaminált analógjai; 
 c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, 

tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-
72-3); 

14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
15.  HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0); 
16. Imidazolok, a következ k szerint: 

a)  BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; 
b)  DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); 
c)  FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); 
d)  NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; 
e)  PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 
19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2); 
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21. RDX és változatai: 
a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- 

trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) 
(CAS 121-82-4); 

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 
115029-35-1); 

22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2); 
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. fejezet 

g) „Prekurzorok” 7. alpontját]; 
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-

diazocin]; 
25. Tetrazolok a következ k szerint: 

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); 
b) NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 

26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8); 
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd 

még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 6. alpontját); 
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. fejezet g) 

„Prekurzorok” 2. alpontját]; 
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7); 
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9); 
31. Triazinok a következ k szerint: 

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); 
 b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-

13-4); 
32. Triazolok a következ k szerint: 

a) 5-azido-2-nitrotriazol; 
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 

1614-08-0); 
c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); 
d) BDNTA [(bisz-dinitrotriazol)amin]; 
e) DBT (3,3 -dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); 
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9); 
g) 2010 óta nem használatos; 
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; 
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol); 
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 

33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a 
következ  jellemz k bármelyikével rendelkeznek: 
a) maximális s r ségnél a 8.700 m/s értéket meghaladó detonációs 

sebesség, vagy  
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás; 

34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, 
amelyek a következ  jellemz k mindegyikével rendelkeznek: 
a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) 

értéket, valamint 
b) 523°K (250°C) vagy magasabb h mérsékletnél 5 percnyi vagy 

hosszabb id tartamig stabilak maradnak; 
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b) „Hajtóanyagok”: 
1. az ENSZ „UN 1.1” osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, 

amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több 
mint 250 másodperc a nem fémezett vagy több mint 270 másodperc az 
alumíniumozott kompozíciók esetében; 

2. az ENSZ „UN 1.3.” osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, 
amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több 
mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes 
kompozíciók, és 266 másodperc a fémes kompozíciók esetében; 

3. „hajtóanyagok”, amelyek er állandója nagyobb, mint 1.200 kJ/kg; 
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet 

képesek fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál 
formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) 
h mérsékleten; 

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), 
amelynek nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (– 40 °C) 
h mérsékleten az 5 %-ot meghaladja; 

6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt 
meghatározott összetev t tartalmaz; 

7. az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”; 

c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetev ik a következ k 
szerint és azok keverékei: 
1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repül gép-üzemanyagok; 
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6); 
3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-

22-7 és 18433-84-6) és azok származékai; 
4. hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. fejezet d) pont (oxidáló hidrazin 

származékok) 8. és 9. alpontját]: 
a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban; 
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4); 
c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8); 
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7); 

5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszer ek, 
atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy röltek, melyek legalább 99 %-ot 
tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéb l: 
a) a következ  fémek és azok keverékei: 

1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 m-nél kisebb részecskemérettel; 
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 m vagy kisebb részecskemérettel 

vasoxidból hidrogénnel végzett redukciós gyártással el állítva; 
b) az alábbi összetev ket tartalmazó keverékek: 

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy 
ezek ötvözetei 60 m-nél kisebb részecskemérettel; vagy 

2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) 
üzemanyagok 85 %-os vagy magasabb tisztasággal és 60 m-nél 
kisebb részecske mérettel; 
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6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történ  felhasználáshoz 
összeállított, szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „s rít ket”, pl. fém 
sztearátokat vagy palmátokat [pl. octal (CAS 637-12-7)], valamint M1, M2, 
és M3 s rít ket tartalmazó katonai anyagok; 

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerej  
üzemanyag adalékokkal; 

8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 m vagy kisebb 
részecskemérettel, legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból; 

9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 
0,65–1,68. 

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt repül gép-üzemanyagok 
végtermékek, nem összetev k. 

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 4. alpont a) pontja a kifejezetten korrózió 
csökkentésére szolgáló hidrazin keverékekre nem vonatkozik. 

3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket 
alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 

4. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pont 2. alpontja a bór-10-zel dúsított 
bórra és bórkarbidra (20 %-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem 
vonatkozik. 

5. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 5. alpont b) pontja csak a részecske formában lév  
fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más 
anyagokkal összekeverik olyan katonai célú keverékek el állítása érdekében, 
mint például a folyékony, s r  szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd 
hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek. 

d) A következ  oxidánsok és azok keverékei: 
1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6); 
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9); 
3 fluorgáznak a következ kben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: 

a) egyéb halogének; 
b) oxigén; vagy  
c) nitrogén; 
1. megjegyzés:  Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a 

klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2). 
2. megjegyzés:  Az ML8. fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a 

gázállapotú nitrogén-trifluoridra (CAS 7783-54-2). 
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 
5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2); 
6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2); 
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8); 
8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4); 
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7); 
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 

8007-58-7) összeállítva, vagy azt tartalmazva.  
Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös 

salétromsavra nem vonatkozik. 
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e) Köt anyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következ k szerint: 
1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) 

[lásd még az ML8. fejezet g) pont (Prekurzorok) 1. alpontját]; 
2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd 

még az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 1. alpontját]; 
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0); 
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3); 
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. fejezet g) 

pontjának (Prekurzorok) 8. alpontját]; 
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következ k közül 

bármelyiket tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek: 
a) nitrocsoportok; 
b) azidocsoportok; 
c) nitrát-csoportok; 
d) nitraza-csoportok; vagy 
e) difluoroamino csoportok; 

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei; 
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1); 
9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-

diol formal); 
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai; 
12. HTPB (hidroxil végz dés  polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, 

amely egyenl  vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenl  vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 
meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 
47 poise 30 °C h mérsékleten (CAS 69102-90-5); 

13. kevesebb mint 10.000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot 
tartalmazó poli(epiklórhidrin) a következ k szerint: 

a) poli(epiklórhidrindiol); 
b) poli(epiklórhidrintriol); 

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 
82486-83-7, 82486-82-6 és 85954-06-9); 

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 
27814-48-8); 

16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3-
Nitratometil-3-metiloxetane)] (CAS 84051-81-0); 

17. Polinitro-orto-karbonátok; 
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi 

propán melléktermék] (CAS 53159-39-0). 
f) „Adalékanyagok” a következ k szerint: 

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9); 
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5); 
3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS 9003-18-3); 
4. ferrocén származékok a következ k szerint: 

a) butacén (CAS 125856-62-4); 
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1); 
c) ferrocén-karboxilsavak, beleértve az alábbiakat:  

ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7) 
1,1’-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4); 
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d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7); 
e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke; 

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7); 
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3); 
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4); 
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6); 
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9); 
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6); 
11. MAPO [tris-1-(2-methyl)aziridinyl phosphine oxide] (CAS 57-39-6) 

BOBBA8 [bis(2-methyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino 
phosphine oxide]; és más MAPO származékok; 

12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-
72-0); 

13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9); 
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következ k szerint: 

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) 
szintén ismert mint titá-nium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, 
butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 
(CAS 103850-22-2); 

b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, 
trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538; 

c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, 
trisz (dioktil)foszfát; 

16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 
17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén 

imin-trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-
metil vagy 2-etil helyettesít kkel az aziridin gy r ben; 

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8); 
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó 

fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); 

cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); 

glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8). 

g) „Prekurzorok” a következ k szerint: 
 NB:  Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, 

meghatározott „Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak: 
1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) [lásd még az ML8. fejezet 

e) pont 1. és 2. alpontját]; 
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. fejezet a) 

pontjának 28. alpontját]; 
3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) [lásd még az 

ML8. fejezet a) pont 4. alpontját]; 
4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. 

fejezet a) pont 4. alpontját] (CAS 182763-60-6); 
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5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) 
[lásd még az ML8. fejezet a) pont 13. alpontját]; 

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 
27. alpontját]; 

7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 23. 
alpontját]; 

8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. 
fejezet e) pont 5. alpontját]. 

5. megjegyzés:  2009 óta nem használják. 
6. megjegyzés:  Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet 

alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában 
meghatározott energiahordozó anyagokkal, vagy az ML8. fejezet c) 
pontjában meghatározott fémporokkal: 
a)  ammónium-pikrát (CAS 131-74-8); 
b) fekete l por; 
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); 
d)  difluór-amin (CAS 10405-27-3); 
e) nitrokeményít  (CAS 9056-38-6); 
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1); 
g) tetranitronaftalin; 
h) trinitroanisol; 
i) trinitronaftalin; 
j) trinitroxilén; 
k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4); 
l)  dioktil-malát (CAS 142-16-5); 
m)  etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7); 
n)  tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) 

(CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór 
egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai; 

o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0); 
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-

63-0); 
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7); 
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); 
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5); 
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) 

és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer 
robbanóanyagok és élesít  elegyek, amelyek azidokat vagy azid 
komplex vegyületeket tartalmaznak; 

u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3); 
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid 

(CAS 611-92-7); metil-etil-difenil karbamid (centralitok); 
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 

603-54-3); 
y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil 

karbamid) (CAS 13114-72-2); 
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z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) 
(CAS 64544-71-4); 

aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); 
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kett s felhasználású termékek és 

technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját]. 
IX. fejezet 

(ML 9) 

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, 
tartozékok, alkatrészek és egyéb vízfelszíni járm vek a következ k szerint: 

NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot. 

a) vízi járm vek és alkatrészek a következ k szerint: 

1. Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz 
alatti) vízi járm vek, függetlenül a jelenlegi m szaki állapottól vagy m ködési 
feltételekt l, és attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzet hordozó rendszerekkel 
vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járm vek úszótestei vagy azok részei, 
és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

 2. Az ML9. fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltér  felszíni vízi 
járm vek, amelyek a következ k bármelyikével rendelkeznek, a járm re 
rögzítve vagy abba beépítve: 

 a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliber  
automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. 
pontban meghatározott fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a 
„rögzítési” vagy felfüggesztési pontjai; 

M szaki megjegyzés: 
A „rögzítési pontok” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti meger sítéskre vonatkoznak 

 b) az ML5. pontban meghatározott t zvezet  rendszerek; 
 c) rendelkeznek a következ k mindegyikével: 

1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és 
2. semlegesítési célokra tervezett „el mosó vagy leöblít  rendszer”; vagy 

Technikai megjegyzés 
1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt 

rendszer  helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szell ztet rendszer, 
korlátozott számú, CBRN-sz r kkel ellátott szell z nyílás és 
légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont 
jellemez. 

2. Az „el mosó vagy leöblít  rendszer” tengervizet permetez  rendszer, 
amely képes a hajó küls  felületének és fedélzetének egyidej  
lemosására. 

  d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. 
fejezet a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek 
a következ k bármelyikével rendelkeznek: 

   1. „CRBN-védelem”; 
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   2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és 
parancshídház; 

   3. h kibocsátást csökkent  eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok 
h t rendszere), kivéve a kifejezetten a hajtóm  hatékonyságának 
általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett 
eszközöket; vagy 

   4. a vízi járm  egésze mágnesességének csökkentésére tervezett 
demagnetizáló rendszer; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóm rendszerek, és azok 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következ k szerint: 

 1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemz k 
mindegyikével rendelkez  dízelmotorok: 

  a) legalább 1,12 MW (1.500 LE) teljesítmény; és 
  b) legalább 700/perc fordulatszám; 
 2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemz k 

mindegyikével rendelkez  elektromos motorok: 
  a) több mint 0,75 MW (1.000 LE) teljesítmény; 
  b) gyors forgásirány-váltási képesség; 
  c) folyadékh tés; és 
  d) teljesen zárt kivitel; 
 3. a következ  jellemz k mindegyikével rendelkez  antimágneses dízelmotorok: 
  a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és 
  b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetev k; 
 4. *leveg független* (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett 

hajtóm rendszerek; 
  M szaki megjegyzés: 

 *Leveg független hajtóm rendszer* (Air Independent Propulsion, AIP) révén a 
lemerült tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes 
hajtóm rendszerének m ködtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. 
Az ML9. fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja 
magában a nukleáris energiát. 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékel  eszközök, azok 
vezérl berendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó 
hálók; 

e) 2003 óta nem használatos; 
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, 

amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttm ködésre, 
és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei; 

 Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, 
vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja 
magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és 
fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges 
jellemz ket; továbbá a mélységt l függetlenül kifejezetten 
„lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai 
áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál 
hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira. 
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g) alacsony zajszint  csapágyak a következ  alkatrészek bármelyikével felszerelve, és 
azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen 
csapágyakat foglalnak magukba: 

 1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés; 
 2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy 
 3. vibráció elnyomás-vezérlés. 

X. fejezet 

(ML 10) 

„Repül gép”, „leveg nél könnyebb légi járm ”, személyzet nélküli légi járm , 
repül gép-hajtóm  (motor) és „repül gép”-részegység, hozzátartozó 

berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra 
terveztek vagy alakítottak át, a következ k szerint: 

NB:  Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. pontot. 

a) „harci repül gép” és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek; 
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb „repül gép”, 

„leveg nél könnyebb légi járm ”, többek között a katonai felderít , támadó, 
katonai kiképz , szállító és személyi állományt vagy katonai eszközt adott 
körzetbe kijuttató, logisztikai támogató repül gép, valamint a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek; 

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli 
légi járm vek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következ k szerint: 
1. személyzet nélküli légi járm vek (UAV), többek között távirányítással 

vezetett légi járm vek (RPV), autonóm programozható légi járm vek, és a 
„leveg nél könnyebb légi járm vek”; 

2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök; 
3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések; 

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repül gép-
hajtóm vek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag utántöltés eszközeit, amelyeket 
kifejezetten az ML10. fejezet a) vagy b) pontjában meghatározott „repül géphez” 
való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légi-
hajtóm vekhez terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 

f) nyomás alatt m köd  üzemanyag-feltölt k, nyomás alatti üzemanyag-utántölt  
berendezések, kifejezetten sz k területeken végrehajtandó m veletekhez tervezett 
berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten az ML10. 
fejezet a) vagy b) pontjában meghatározott „repül géphez” való használatra, vagy 
az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott repül gép-hajtóm vekhez 
terveztek; 

g) túlnyomásos légz készülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák 
„repül gépen” való használatra, antigravitációs ruhák, katonai véd  sisakok és 
véd  álarcok, „repül gépen”, vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén 
átalakítók, katapultok és töltet által m ködésbe hozható eszközök vészhelyzetben 
a személyzet „repül gépb l” történ  kimentésére; 
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h) ejt erny k, siklóerny k és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek, a következ k szerint: 
1.  az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejt erny k; 
2. siklóerny k; 
3. kifejezetten nagy magasságból történ  ejt erny s ugrásokhoz tervezett 

felszerelés (pl. ruhák, különleges sisakok, légz készülékek, navigációs 
berendezések); 

i) az ejt erny vel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések késleltetett nyitású 
ugrásokhoz bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berendezést is. 

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra 
tervezett „repül gépekre” vagy a „repül gépek” azon változataira, 
amelyek: 
a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten 

katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy 
tartozékkal; és 

b) valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vev  
állam polgári légügyi hatósága által polgári használatra 
lajstromozásra kerültek. 

2. megjegyzés:  Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra: 
a)  kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 

repül gép-hajtóm vek, amelyek valamely tagállam vagy a wassenaari 
megállapodásban részt vev  állam polgári légügyi hatósága „polgári 
repül gépen való használatra” lajstromozott, vagy a kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek; 

b) dugattyús repül gépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, kivéve azokat, amelyeket pilóta nélküli légi 
járm vekhez terveztek. 

3. megjegyzés:  Az ML10. fejezet b) és d) pontjai csak azokra a kifejezetten nem katonai 
„repül gépekre”, vagy repül gép-hajtóm vekhez tervezett azon katonai 
jelleg  részegységekre és katonai jelleg  kapcsolódó berendezésekre 
vonatkoznak, amelyek a katonai felhasználásra történ  átalakításhoz 
szükségesek. 

XI. fejezet 

(ML 11) 

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai 
berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek a következ k 

szerint: 
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések;  

Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következ ket: 
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni 

berendezéseket (úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a 
radar, vagy rádió kommunikációs vev kbe történ  bejuttatására ter-
vezett berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadá-
lyozni az ellenséges elektronikus vev ket a hatásos vételben, 
m ködésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), 
beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket is; 
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b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket 

elektromágneses spektrum ellen rzésére és megfigyelésére, katonai 
hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és 
megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és 
mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár vev kbe zavaró, vagy 
hamis jeleket továbbító berendezések; 

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító 
berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és 
jelátviteli berendezések; 

f) azonosító, engedélyez  és kulcsbetölt  berendezés, valamint a kulcs 
kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 

g) irányítási és navigációs berendezések; 
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések; 
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljából kifejlesztett digitális 

demodulátorok; 
j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”. 

NB:  a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” 
tekintetében lásd az ML21. pontot. 

b) a globális navigációs m holdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései. 
XII. fejezet 

(ML 12) 

Nagy sebesség , kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, 
és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következ k szerint: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; 

 kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékel  berendezések és vizsgálati 
modellek, beleértve a diagnosztikai m szereket és célokat, a kinetikai energiájú 
lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára. 

NB:  rméret alatti l szerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó 
fegyverrendszerek és azok l szerei tekintetében lásd az ML1–ML4. pontot. 

1. megjegyzés:  Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten 
kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: 
a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy 

gyorstüzelés  üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 
km/s-ot meghaladó sebességre történ  felgyorsítására; 

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, h -
gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezel  
berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és 
a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások számára; 

c) a cél felderítését, nyomon követését, a t zvezetést és az eredmény 
felmérését szolgáló rendszerek; 

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérít  hajtási 
(oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei. 



38478 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám

2. megjegyzés:  Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az 
alábbi hajtásmódok bármelyikével m ködnek: 
a) elektromágneses; 
b) elektrotermikus; 
c) plazma; 
d) könny gáz (könny  gáz löveghez); vagy 
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). 

XIII. fejezet 

(ML 13) 
Páncélozott vagy véd berendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak 

szerint: 
 

a) az alábbi jellemz k bármelyikével rendelkez  páncéllemezek: 
1. katonai szabvány vagy el írás szerint gyártva; vagy 
2. katonai felhasználásra alkalmas; 

b)  kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy 
nemfémes szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 

c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján 
gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és 
komfort-töltés); 

d) testvéd  páncélzat és véd ruházat katonai szabvány, el írás vagy annak megfelel  
követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek. 

1. megjegyzés:  Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív 
páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 

2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, 
kivéve, ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, 
vagy ellátták bármilyen típusú kiegészít  tartozékkal. 

3. megjegyzés:  Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvéd  
páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok 
visel je személyes védelmére tart magánál. 

4. megjegyzés: Az ML 13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten 
bombák hatástalanítását végz k számára tervezett, kifejezetten katonai 
használatú véd sisakok tartoznak. 

1. NB:  Lásd még a kett s felhasználású termékek és technológiák uniós 
jegyzékének 1A005. pontját. 

2. NB: A testvéd  páncélzatok és sisakok gyártásához használt szálas és rostos 
anyagok tekintetében lásd a kett s felhasználású termékek és technológiák 
uniós jegyzékének 1C010. pontját. 
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XIV. fejezet 

(ML 14) 

*Kifejezetten katonai gyakorló eszközök* vagy hadgyakorlat forgatókönyvének 
szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban 

vagy az ML2. pontban meghatározott bármilyen t zfegyver és fegyverzet 
használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és 

kiegészít  eszközök. 

 
M szaki megjegyzés: 
*Kifejezetten katonai gyakorló eszközök*: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a 
repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a 
fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló 
eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/ rhajósok kiképzésére szolgáló 
emberméret  centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a m szeres repülés 
gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást 
gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) „repül gépek”, a 
fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „repül gép” gyakorló berendezés, a 
mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadm veletek gyakorlására szolgáló 
berendezések. 
1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és 

interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezték vagy alakították át. 

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek 
használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre. 

XV. fejezet 
(ML 15) 

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró 
berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészít  

eszközök az alábbiak szerint: 
 

a) rögzít  és képfeldolgozó berendezések; 
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések; 
c) képer sít  berendezések; 
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések; 
e)  képalkotó lokátorszenzor berendezések; 
f)            az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró 

és zavarás-elhárító berendezések. 
Megjegyzés:  Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, 

amelyeket a katonai képalkotó rendszerek m ködésének vagy 
hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkent  hatásoknak a 
minimalizálására terveztek. 

1. megjegyzés:  Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” 
kifejezés kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetén az 
alábbiakat foglalja magában: 
a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, 

célzókészülékekhez); 
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b) képer sít  csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem 
els generációs); 

c) mikrocsatorna panelek; 
d) alacsony fényszinten is m köd  tv képfelvev  csövek; 
e) felderít  rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és 

kiolvasás rendszereit); 
f) piroelektromos tv kamera csövek; 
g) képalkotó berendezések h t rendszerei; 
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszer , villamos kioldású 

red nyzárak legfeljebb 100 mikrosec red nyzárási sebességgel, 
kivéve azon red nyzárakat, amelyek nagysebesség  kamerák 
fontos alkatrészei; 

i) száloptikai képátalakítók; 
j) kompound félvezet  fotókatódok. 

2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „els  generációs képer sít  
csövekre”, vagy a kifejezetten az „els  generációs képer sít  csövek” 
alkalmazásával tervezett berendezésekre. 
NB: Az „els  generációs képer sít  csöveket” alkalmazó fegyver 

célzókészülékek besorolása tekintetében lásd az ML1. és ML2. 
pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját. 

NB: Lásd még a kett s felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
6A002.a.2. és 6A002.b. pontját. 

XVI. fejezet 

(ML 16) 

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–
ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz 

terveztek. 

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján 
azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik. 

XVII. fejezet 
(ML 17) 

Különféle berendezések, anyagok és *könyvtárak*, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek a következ k szerint: 

 
a) önálló alámerül  és víz alatti úszó készülék a következ k szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszer  
(ismételt belégzés ) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben 
megtervezve); 

2.  a nyitott rendszer  készülék kifejezetten katonai felhasználásra történ  
átalakításához tervezett részegységek; 

3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerül  és 
víz alatti úszó készülékekhez; 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés; 
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, 

bevonatok és eljárások; 
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d) kifejezetten a harci zónában történ  használatra tervezett tábori m szaki 
eszközök  

e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következ  
jellemz k valamelyikével bírnak: 
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; 
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a 

ballisztikai repeszek által kívülr l okozott szakadás ellen (pl. öntömít  
vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) h mérsékletnél magasabb 
lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy 

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való 
m ködésre tervezték vagy min sítették; 

 M szaki megjegyzés: 
 Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található 

berendezés (pl. gépek, készülékek vagy elektronikai berendezés) 
elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan 
interferenciára. 

f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett *könyvtárak* (parametrikus m szaki 
adatbázisok); 

g) nukleáris energia el állítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, 
amelyek magukban foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
„atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett vagy *átalakított* részegységeket; 

h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal 
ellátott vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája 
máshol nem sorol fel; 

i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok; 
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy *átalakított* mobil 

javító m helyek; 
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* harctéri 

generátorok; 
l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* konténerek; 
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint 

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok; 
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott 

termékek fejlesztéséhez tervezett kísérleti modellek; 
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például 

szem- és érzékel védelem); 
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított*, az EU közös 

katonai listájában máshol említettekt l eltér  „üzemanyagcellák”. 
Technikai megjegyzés 

1. Az ML17. fejezet alkalmazásában m szaki *könyvtár* (parametrikus adatbázis): a 
katonai természet  m szaki információk gy jteménye, amely növelheti a katonai 
berendezések vagy rendszerek teljesítményét. 

2. Az ML17. fejezet alkalmazásában *átalakított*: bármely strukturális, elektromos, 
mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el. 
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XVIII. fejezet 

(ML 18) 

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek 
*gyártásához* tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek; 

b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek 
tanúsításához, min sítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló 
létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések. 

M szaki megjegyzés : 
Az ML18. fejezet alkalmazásában *gyártás*: a tervezés, vizsgálat, el állítás, tesztelés és 
ellen rzés. 
Megjegyzés:  Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következ  berendezéseket foglalja 

magában: 
a) folyamatos nitrálók; 
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi 

paraméterek bármelyikével rendelkezik: 
1.  egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye 

legalább 298 kW (400 LE); 
2. hasznos terhelhet sége legalább 113 kg; vagy 
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb 

centrifugális gyorsulást állít el ; 
c)  dehidratáló prések; 
d)  kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett 

vagy átalakított csavaros extruderek; 
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához; 
f) legalább 1,85 m átmér j , nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok 

(tumblerek), amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg; 
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei; 
h)  fluidhajtóanyag- rl k katonai robbanóanyagok összetev inek 

zúzására vagy rlésére; 
i)  az ML8. fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont 

fémpor gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidej  
elérését biztosító berendezések; 

j)  az ML8. fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására 
szolgáló konvekciós áramú konverterek. 

XIX. fejezet 

(ML 19) 

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, 
vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következ k szerint, és a 

kifejezetten azokhoz tervezett elemek részegységek: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására tervezett „lézer”-rendszerek; 
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b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek; 

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének 
megakadályozására alkalmas nagy teljesítmény  rádiófrekvenciás (RF) rendszerek; 

d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek 
felderítésére vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett 
berendezések; 

e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek 
fizikai kísérleti modelljei; 

f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a véd eszközök nélküli látószerv – 
azaz a szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó 
vakságának el idézésére terveztek. 

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó 
fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége 
az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ: 
a) elégséges teljesítmény  „lézerek” olyan megsemmisít  hatás 

létrehozására, amely hasonló a hagyományos l szer pusztítási 
hatásához; 

b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött 
vagy semleges részecskesugarat l nek ki; 

c) nagy lüktet  teljesítmény  vagy nagy átlagos teljesítmény  
rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kell en intenzív mez t 
hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lév  elektronikus 
áramkört üzemképtelenné tegyék. 

2. megjegyzés:  Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten 
irányított energiát kibocsátó rendszerek: 
a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény 

szabályozó vagy üzemanyag-kezel  berendezések; 
b) célkeres  vagy követ  rendszerek; 
c)  a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási 

célja elérése megakadályozásának megtörténtét felmér  
rendszerek; 

d) sugárnyaláb-kezel , továbbító vagy célmegjelöl  berendezés; 
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont 

elleni gyors m veletekre; 
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok; 
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár el állítására; 
h) „ rmin sítés ” gyorsító alkatrészek; 
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés; 
j) nagy energiájú ionsugár ellen rzésére és mozgatására szolgáló 

berendezés; 
k) „ rmin sítés ” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak 

semlegesítésére. 
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XX. fejezet 

(ML 20) 

Kriogén és „szupravezet ” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek és kiegészít  eszközök: 

a) kifejezetten katonai földi, vízi, reül gép fedélzeti vagy rjárm vekbe való 
beépítésre tervezett berendezések, amelyek képesek a járm  mozgása közben 103 
K (- 170 °C) alatti h mérsékletet el állítani vagy fenntartani;  

 Megjegyzés:  Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil 
rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem villamos vezet  
anyagokból – például a m anyagok, vagy az epoxigyantával 
impregnált anyagok – el állított kiegészít  eszközökb l vagy 
részegységekb l épülnek fel. 

b) olyan szupravezet  villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket 
kifejezetten katonai földi, vízi, repül gép fedélzeti, vagy rjárm vekbe való 
beépítésre terveztek, és amelyek a járm  mozgása közben is m ködtethet k.  

 Megjegyzés:  Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú 
hibrid homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál 
fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mez ben 
forognak, amelyet szupravezet  tekercsek hoznak létre, 
amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli 
szupravezet  elemek. 

XXI. fejezet 

(ML 21) 

„Szoftver”, a következ k szerint: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok 
vagy „szoftver” „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett 
vagy átalakított „szoftver”; 

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltér  egyéb speciális 
„szoftver” az alábbiak szerint: 
1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, 

szimulálása vagy értékelése céljára tervezett „szoftver”; 
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai m veletek modellezése vagy 

szimulálása céljára tervezett „szoftver”; 
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának 

meghatározására szolgáló „szoftver”; 
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, 

hírközlési, irányítási és hírszerzési (Command, Communications, Control 
and Intelligence - C3I) vagy vezetési, hírközlési, irányítási, számítástechnikai 
és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and 
Intelligence - C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”; 
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c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott szoftver, amelyet 
kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai 
listájában nem szerepl  berendezések számára lehet vé tegye az EU közös 
katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését. 

XXII. fejezet 

(ML 22) 

„Technológia” a következ k szerint : 
 

a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és 
az EU közös katonai listáján szerepl  termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” 
vagy „használatához” „szükséges” ; 

b) „Technológia” a következ k szerint: 
1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában 

meghatározott termékek teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a 
részegységek összeszereléséhez és azok m ködtetéséhez, üzemeltetéséhez 
és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei 
nincsenek meghatározva; 

2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” 
„szükséges” még akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak 
gyártására használják; 

3. „technológia”, amely az ML7. fejezet a)–g) pontjaiban meghatározott 
mérgez  anyagok, kapcsolódó berendezések vagy elemek „fejlesztéséhez”, 
„gyártásához” vagy „használatához” „szükséges”; 

4. „technológia”, amely az ML7. fejezet h) pontjában meghatározott 
biopolimerek vagy specifikus sejtkultúrák „fejlesztéséhez”, „el állításához” 
vagy „használatához” szükséges; 

5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pont 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy 
katonai anyagokkal történ  elegyítéséhez „szükséges”. 

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szerepl  termékek „fejlesztéséhez”, 
„gyártásához” vagy „használatához” „szükséges” „technológia” akkor is 
engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szerepl  
termékekre kell alkalmazni. 

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következ kre: 
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a 

nem engedélyköteles tételek, vagy az engedélyezett kivitel  tételek 
üzembe helyezéséhez, m ködtetéséhez, m ködtetés folyamatos 
fenntartásához (ellen rzéséhez) és javításához; 

b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos 
alapkutatás” vagy a szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum 
információk; 

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához 
szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó „technológiák”. 
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XXIII. fejezet 

(HUML 23) 

Kifejezetten katonai célú felszerelések 
 

Kizárólag katonai el írások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, 
felsorolás vagy annak megfelel  követelmény szerint gyártott termékek: 

a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra 
kifejlesztett hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hord eszközök; 

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni véd eszközök, 

véd funkciójú eszközök és felszerelések. 
XXIV. fejezet 

(HUML 24) 

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások 

 
a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történ  

kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében 
katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások; 

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I-VII., a IX-
XXIII., valamint a XXV-XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, 
rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerb l 
történ  kivonásával és kezelésével közvetlenül összefügg  szolgáltatások; 

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és 
anyagok – beleértve az I-IV., VI-VIII., X-XIII., XV. és XIX. fejezetekben szerepl  
termékeket – megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefügg  
tevékenységre irányuló szolgáltatás. 

XXV. fejezet 

(HUML 25) 

Kényszerít  és b nfelderít  eszközök 
1. Kényszerít  eszközök 

a) rend rbotok: 
1. bevetési botok; 
2. gumibotok; 
3. teleszkópos üt botok; 
4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök; 
c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. m anyagbilincsek; 
2. patentbilincsek; 
3. szorítóbilincsek; 
4. testbilincsek; 
5. menekül  járm  elfogó készlet; 
6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök; 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38487

e) cselekvésképtelenséget el idéz , tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 
1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 
2. klóracetofenont (CN), 
3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 
Megjegyzés: 

A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika 
hatóanyagú spray. 

Megjegyzés: 
1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját. 
2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 
20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelés  könnygázkészítmények abban az 
esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 

2. B nfelderít  eszközök 
a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
c) hangelemz  és -azonosító berendezések és alkatrészek; 
d) mobil b nügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 
e) speciális rendeltetés  biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, illetve 
ezek alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 
2. ujjlenyomat-elemz k, monitorok és berendezések, 
3. automatizált ujjlenyomat-azonosító és keres rendszerek, 
4. pszichológiai stresszelemz  berendezések, 
5. különleges rendeltetés  alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szerepl  
berendezésekhez és rendszerekhez. 

Megjegyzés: 
Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon 

biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók 
vizsgálatára alkalmaznak. 

XXVI. fejezet 

(HUML 26) 
Titkosszolgálati eszközök 

 
1. Akusztikus lehallgató eszközök 

Akusztikus lehallgató eszköznek min sül minden olyan akusztikus információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus 
vagy más eszköz, módszer, technológia, amely a kommunikációban részt vev k 
bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így 
különösen: 

a) lehallgatási célra tervezett, el állított, vagy forgalmazott mikrofon, illeszt , rögzít , 
illetve továbbító eszköz; 

b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos 
m ködési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 

c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzít , vagy továbbító 
eszköz, azok tartozékai. 
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Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató 
elektronikai eszközök és azok tartozékai; 

2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelz rendszerek elemei; 
3. diszpécserközpontok információrögzít  eszközei; 
4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító 

eszközei; 
5. polgári vagy rádióamat r felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás 

adó-vev  készülékek; 
6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra 

tervezett berendezések, mér m szerek, azok tartozékai. 
2. Titkos vizuális megfigyel  eszközök 

Titkos vizuális megfigyel  eszköznek min sül bármely olyan vizuális információ 
megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, 
mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és 
beleegyezése nélkül annak tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így 
nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen: 

a) megtévesztésre alkalmas rejt  eszközbe szerelt videó kamera és fényképez gép, 
valamint a rejtésre szolgáló tartozékai; 

b) rejtésre szolgáló optika el tétekkel (pl. csavarfej, szegecsfej, gomb, stb.) telepíthet  
kamera és tartozékai; 

c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehet vé tev  eszközök; 
d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett 

megfigyelést lehet vé tev  rendszerek és ezek fényképez géphez, vagy 
videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok. 

 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós 

szórakoztató, oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és 
azok alkatrészei, tartozékai; 

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthet  
vagyonvédelmi, betörésjelz , vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 

3. ipari forgalom-megfigyel , -számláló, sebességmér , dokumentáló 
rendszerek elemei; 

4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, 
videoszkópok, fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, 
tartozékai; 

5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és 
azok elemei; 

6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezet. 
3. Számítástechnikai eszközök ellen rzésének, illetve elektronikus hírközl , és 

azt helyettesít  hálózaton folytatott kommunikáció ellen rzésének eszközei 

Jelen pont, engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek 
alkalmasak az adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekb l, számítástechnikai, 
vagy egyéb eszközökb l, a hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ 
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bármilyen módon történ  titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a 
számítástechnikai eszközökön folytatott tevékenység valós idej  titkos megfigyelésére, 
rögzítésére, illetve az elektronikus hírközl  hálózaton folytatott kommunikáció 
megszerzésére, így különösen: 

a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehet vé tev , támogató eszközök, 
szoftverek; 

b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épül  védelmek megkerülésére, 
feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek; 

c) a használt vizuális kijelz  tartalmát rögzít  és/vagy továbbító eszközök, 
szoftverek; 

d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak el , vagy erre lényeges 
átalakítás nélkül felhasználható. 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben használatos – mér berendezések, 
hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 

2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és 
beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és szoftverek 
eszközei, tartozékai. 
 

4. Zavaró eszközök 

Jelen pont, engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, 
szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. 
pontjaiban felsorolt eszközök zavarására, m ködésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné 
tételére terveztek, állítottak el , így különösen: 

a) rádiófrekvenciás zavaró adók; 
b) vezetékes zavaró adók; 
c) akusztikus zaj generátorok; 
d) lézer- vagy infravörös sugárzással m köd  zavaró adók; 
e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, el állított berendezések; 
f) informatikai eszközök zavarására tervezett, el állított eszközök, szoftverek; 
g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, el állított eszközök. 

5. Felderít  eszközök 

Jelen pont, engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, 
szoftvereket, ezek alkatrészeit, tartozékait, amelyeket a XXVI. fejezet 1., 2., 3., 4., 5. és 8. 
pontjai szerinti eszközök felderítésére, m ködésének kimutatására, vagy személyek 
jelenlétének, helyének kimutatására terveztek, állítottak el  így különösen: 

a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
b) optikakeres  berendezések; 
c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének 

meghatározására szolgáló detektorok; 
d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató 

és megfigyel  berendezések felfedésére. 



38490 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám

6. Titkos behatolás eszközei 

Titkos behatoló eszköznek min sül bármely olyan mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi, 
vagy egyéb elven m köd  eszköz, vagy szoftver, illetve tartozékai, amely zárt objektumba 
(zárt földterület, épület, gépkocsi stb.) titokban végrehajtandó behatolás, vagy tárgyakon 
található mechanikai, elektronikus védelmi rendszerek leküzdése céljából készült, így 
különösen: 

a) mechanikus, elektromos, elektronikus, vagy egyéb elven m köd  zárak, 
zárszerkezetek, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszer  nyitóeszközeit helyettesít  
roncsolásos, vagy roncsolás mentes nyitására tervezett és el állított eszközök, 
technológiák, és tartozékaik; 

b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszer  m ködését befolyásoló, vagy 
m ködésképtelenséget kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és 
tartozékaik; 

c) mechanikus, elektromos, elektronikus, vagy egyéb elven m köd  zárak, 
zárszerkezetek, lakatok, reteszek, illetve elektronikus biztonsági rendszerek 
kódjának megszerzésére, dekódolására, vagy nyitására tervezett és el állított 
eszközök, technológiák, és tartozékaik. 

7. Rejtjelez  és titkosító berendezések 

a) elektronikus hírközl  hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos 
rejtjelez  és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez 
tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá 
kiegészít  egységei és tartozékai; 

b) speciális rejtjelkulcsok el állítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy használt 
eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 

c) rejtjelkulcsok. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. szerz i jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló eszközök; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, 

személyazonosító, jogosultság-ellen rzési célú) rendszerek kódoló-
dekódoló eszközei. 

8. Követ  eszközök 

Követ  eszköznek min sül bármely olyan eszköz, vagy szoftver, illetve tartozékai, amely 
személy, vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történ  
– irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak el . 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség 

számára árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas vev berendezéseket. 

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI 

Az alábbiakban találhatóak – bet rendi sorrendben – az ebben a listában használt 
kifejezések fogalommeghatározásai. 
1. megjegyzés:  A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások 

kizárólag tájékoztató jelleg ek, és nem érintik a definícióknak a lista 
egészében való általános alkalmazását. 
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2. megjegyzés:  Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” cím  
részben szerepl  szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezend ek a 
definíciónak megfelel en, ha idéz jelben („”) állnak. A csillagokkal jelölt 
(* *) fogalmak definícióját a megfelel  részhez f zött m szaki 
megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és kifejezések 
általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezend k. 

VII. 
fejezet 

 „Háborús felhasználáshoz igazított” : 
olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, eltarthatósági id , 
fert z képesség, terjedési jellemz k vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-
képesség megváltoztatása), amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy 
állatveszteséget, rombolja a berendezéseket, vagy kárt tegyen a termésben vagy 
a környezetben. 

VIII. 
fejezet 

 „Adalékanyagok” : 
robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok. 

VIII., 
IX., 
X. 
fejezet 

 „Légi járm ” 
merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros 
vagy döntött szárnyas légi járm . 

XI. 
fejezet 

 „Automata parancsnoki és vezetési rendszerek” 
Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló 
hadm veleti, harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony 
m ködéséhez nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és 
továbbítják. Ezt a katonai vezet  szerv feladatainak támogatására tervezett 
számítógépes és egyéb speciális hardver felhasználásával végzik. Az automatikus 
parancsnoki és vezetési rendszerek f  funkciói a következ k: az információk 
hatékony automatikus gy jtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények 
és helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc el készítésére és 
megvívására; a m velet céljának és pillanatnyi állásának megfelel en a harcászati 
és hadm veleti számvetések elvégzése az er forrásoknak a harccsoportok vagy 
hadrendi elemek vagy a harctéren telepített er k közötti megosztása céljából; a 
m velet vagy harc id tartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és 
döntéshozatalhoz szükséges adatok el készítése; a m veletek számítógépes 
szimulációja. 

XXII. 
fejezet 

 „Tudományos alapkutatás” : 
kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvet  célja új ismeretek megszerzése 
jelenségek vagy megfigyelhet  tények alapelveir l, és els dlegesen nem 
meghatározott gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul. 

VII. és 
XXII. 
fejezet 

 „Biokatalizátorok” : 
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben 
használt enzimek, amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) köt dnek és 
lebontásukat gyorsítják. 
M szaki megjegyzés: 
„Enzim” : egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”. 
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 VII. és 
XXII. 
fejezet 

 „Biopolimerek” : 
az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák : 
 a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek; 
 b) monoklonális, poliklonális vagy nem idiotipikus ellenanyagok; 
 c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok; 

Technikai megjegyzés 
 1.„Nem idiotipikus ellenanyagok”: olyan ellenanyagok, amelyek más 

ellenanyagok konkrét ellenanyag-megköt  helyeihez köt dnek. 
 2.„Monoklonális ellenanyagok”: olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-

megköt  helyhez köt dnek, és amelyeket egy sejtklón állít el . 
 3.„Poliklonális ellenanyagok”: olyan proteinek keveréke, amelyek egy 

ellenanyag megköt  helyhez köt dnek, és amelyeket egynél több sejtklón 
állít el . 

 4.„Receptorok”: olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek 
képesek ligandok megkötésére, amelyek megkötése hatással van fiziológiai 
funkcióikra. 

X. 
fejezet 

 „Polgári repül eszköz” : 
a polgári repülésügyi hatóságok által közzétett, a repülésre való alkalmasságot 
min sít  listákban felsorolt „repül eszközök”, amelyek kereskedelmi, polgári, 
bels  és küls  útvonalakon repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti 
célokra használhatók. 

XXI. és 
XXII. 
fejezet 

 „Fejlesztés” : 
kapcsolódik a sorozatgyártást megel z  valamennyi szakaszhoz, mint például : 
tervezés, tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a 
prototípusok összeszerelése és vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési 
adatok, a tervezési adatok termékké történ  átalakításának folyamata, 
konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok. 

XVII. 
fejezet 

 „Végeffektorok” : 
fogószerszámok, „aktív szerszámegységek” és minden egyéb olyan szerszám, 
amelyet a „robot” manipulátorkar végén lév  alaplapra er sítenek. 
M szaki megjegyzés: 
„aktív szerszámegységek”: valamely munkadarab hajtóerejét vagy 
munkaenergiáját biztosító, vagy azt érzékel  eszközök. 

IV. és 
VIII. 
fejezet 

 „Energiahordozó anyagok” : 
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges 
energia kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, 
„pirotechnikai eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok 
alosztályait képezik. 

VIII. és 
XVIII. 
fejezet 

 „Robbanóanyagok” : 
olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok 
keverékei, amelyek robbanófejekben els dleges, indító- vagy f töltetként, 
valamint rombolások és egyéb alkalmazások során történ  felhasználásukkor 
robbanást okoznak. 

VII. 
fejezet 

 „Expressziós vektorok” 
genetikai anyagnak a fogadósejtbe történ  bejuttatására használt hordozók 
(például plazmid vagy vírus). 
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XVII. 
fejezet 

 „Üzemanyagcellák” 
olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy küls  forrásból kapott üzemanyag 
kémiai energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani. 

XIII. 
fejezet 

 „Szálas vagy rostos anyagok”: 
többek között: 
a) folytonos monofil szálak; 
b) folytonos cérnák és el fonatok; 
c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok; 
d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek; 
e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos t kristályok; 
f) aromás poliamid pép. 

XV. 
fejezet 

 „Els  generációs képer sít  csövek”: 
elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli 
fotókatódból (S-20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került 
felhasználásra, azonban mikrocsatornás lemezeket nem tartalmaznak. 

XXII. 
fejezet 

 „Közhasznú”: 
olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó 
korlátozás nélkül tettek közzé. 
Megjegyzés: szerz i jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy 
„szoftver” a „közhasznú” tárgykörébe tartozzon. 

V. és 
XIX. 
fejezet 

 „Lézer”: 
komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind id ben olyan 
koherens fényt biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással er sítenek fel. 

X 
fejezet 

 „A leveg nél könnyebb légi járm vek”: 
h légballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz forró leveg t vagy a 
leveg nél könnyebb gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak. 

XVII. 
fejezet 

 „Atomreaktor”: 
a reaktortartályon belül lév  vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a 
berendezés, amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a 
komponensek, amelyek általában a reaktormag primer h t közegét foglalják 
magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt szabályozzák. 

VIII. 
fejezet 

 „Prekurzorok”: 
robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok. 

XXI. és 
XXII. 
fejezet 

 „Gyártás”: 
valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, 
ellen rzés, tesztelés, min ségbiztosítás. 

VIII. 
fejezet 

 „Hajtóanyag”: 
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellen rzött 
ütemben – nagy mennyiség  forró gázt állítanak el  mechanikai munka végzése 
céljából. 
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IV. és 
VIII. 
fejezet 

 „Pirotechnikai eszközök”: 
szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely amikor 
begyújtják egy energiát termel  kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott 
arányok mellett azért, hogy megfelel  id késedelmet hozzon létre, vagy 
h mennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. 
A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan alosztályát képezik, amelyek 
nem tartalmaznak oxidálószert, leveg vel érintkezve azonban spontán 
gyulladnak. 

XXII. 
fejezet 

 „Szükséges”: 
a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellen rzés alá es  m ködési 
szint, jellemz k vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felel s része. Az 
ilyen „szükséges technológia” több termék részét is képezheti. 

VII. 
fejezet 

 „Tömegoszlató harcanyagok”: 
olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történ  tervezett 
felhasználásuk során – rövid id  alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a 
fizikai funkciók zavarát okozzák, amely hatások az anyagoknak való expozíció 
befejez dését követ en rövid id n belül megsz nnek. A könnygáz a 
„tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája. 

XVII. 
fejezet 

 „Robot”: 
esetleg folyamatos m ködés  vagy pontról pontra mozgatható manipulációs 
mechanizmus, amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi 
jellemz k mindegyikével: 
a) többfunkciós; 
b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök 

beállítására vagy orientálására, háromdimenziós térben történ  
változtatható mozgások révén; 

c)  három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal 
magában, amelyek léptet  motorokat is tartalmazhatnak; és 

d) rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik 
módszerrel vagy elektronikus számítógéppel, amely lehet 
programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli. 

 
Megjegyzés:  A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi 
eszközöket: 

1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy 
távoperátorral lehet irányítani; 

2.  állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek 
mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint m köd  
automatizált mozgó eszközök; a programot mechanikusan korlátozzák 
a rögzített, de állítható ütköz k, pl. csapok vagy bütykök; a mozgások 
sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai, 
elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is 
cserélhet ; 

3.  mechanikai vezérlés , változtatható sorrend  manipulációs 
mechanizmusok, amelyek a mechanikusan rögzített programozott 
mozgások szerint m köd  automatikus mozgó eszközök; a programot 
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütköz k, pl. csapok 
vagy bütykök; a mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek 
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megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható; a 
programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy 
a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai 
m veletek révén történik; 

4.  nem szervovezérlés , sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek 
mechanikusan rögzített, programozott mozgások szerint m köd  
automatizált mozgó eszközök; a program változtatható, de a folyamat 
csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközr l vagy 
állítható ütköz kr l kapott bináris jel hatására halad tovább; 

5.  Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált 
rakodódaruk, amelyeket függ leges elhelyezett tárolórekeszek integrált 
részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás 
céljából történ  elérésére szolgálnak. 

XXI. 
fejezet 

 „Szoftver”: 
bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy 
„mikroprogram” gy jteménye. 

XIX. 
fejezet 

 „ rmin sítés ”: 
olyan termék, amelyet úgy terveztek, gyártottak és próbáltak ki, hogy 
megfeleljen a m holdak, valamint a nagy magasságú, 100 kilométeren vagy 
nagyobb magasságon m köd  repül  rendszerek felbocsátásánál és telepítésénél 
megkövetelt különleges elektromos, mechanikai vagy környezeti 
követelményeknek. 

XVIII. 
és XX. 
fejezet 

 „Szupravezet ”: 
olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik 
minden elektromos ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezet képességgel 
rendelkezhetnek, és igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-h  
keletkezése nélkül. 
M szaki megjegyzés: 
Az anyag kritikus „szupravezet ” állapotát a „kritikus h mérséklet”, a kritikus 
mágneses mez  – amely a h mérséklet függvénye – és a kritikus árams r ség 
jellemzi, amely azonban a mágneses mez t l és a h mérséklett l egyaránt függ. 

XXII. 
fejezet 

 „Technológia”: 
A termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges 
egyedi információ. Ez az információ lehet m szaki adat vagy m szaki 
támogatás. 
Technikai megjegyzés 

1. A „m szaki adat” lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, 
gépészeti terv és specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, 
akár más adathordozón, például mágneslemezen, mágnesszalagon vagy 
csak olvasható tárban rögzítve. 

2. A „m szaki támogatás” lehet útmutatások, készségek, képzés, a 
munkával kapcsolatos ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. 
A „m szaki támogatás” magában foglalhatja a „m szaki adatok” 
átadását is. 

XXI. és 
XXII. 
fejezet 

 „Felhasználás”: 
Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), 
folyamatos üzemben tartás (ellen rzés), javítás, nagyjavítás és felújítás. 

„ 



2. melléklet a 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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Szakterületenként el írt szakképzettség és szakmai gyakorlati id  

 Szakterület 
megnevezése 

 Szakképzettség (1)  Gyakorlati 
id  (2) 
évben 

 Az 1. melléklet szerinti 
fejezetek száma (ML) 

 Fejlesztés, tervezés  Szakirányú fels fokú 
végzettség (3) 

 10  I., II., III., IV., V., VII. (5), 
VIII., XI., XII. (6), XIV. (6), 
XV., XVII., XVIII., XIX. (6), 
XX. (6), XXI., XXII., XXIV., 
XXV. (7), XXVI., 

     5  VI, IX, X. (6), XIII, XVI, 
XXIII. 

 Alapanyaggyártás  Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 10  IV. (8), VII., VIII., XIII.,  

     5  XVI., XXIII., XXV. 
 Szerszámgyártás  Szakirányú fels fokú 

végzettség  
 5  I., II., III., IV., V., VI., VII., 

IX., X., XI., XII., XIII., XIV., 
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX.,

   Szakirányú középfokú 
végzettség (4) 

 10  XX., XXIII., XXV., XXVI. 

 Gyártás, 
alkatrészgyártás 

 Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 5  I., II., III., IV., V., VI., VII. (9), 
VIII., IX., X., XI., XII., XIII. 
(10), XIV., XV., XVI., 

   Szakirányú középfokú 
végzettség 

 10  XVII., XVIII., XIX., XX., 
XXI., XXIII., XXIV, XXV, 
XXVI. 

 Szerelés  Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 10  III., VIII., XII., XIX., XX., 
XXIV. (11)  

     5  I., II., IV., V., VI., VII. (9), IX., 
X., XI., XIII., XIV., XV., XVII., 
XVIII., XXV. (7), XXVI., 

   Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

 5  I. (12), II. (12), XXIII., XXV. 
(13) 

 Min ségbiztosítás  Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 10  I, II, III. (14), IV. (15), V, VIII, 
XII, XIX, XX., XXI., XXII., 
XXIV.,  

     5  VI., VII. (9), IX., X., XI., XIII., 
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., 
XXIII., XXV., XXVI. 
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   Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

 10  I.(12), II. (12) 

 Javítás  Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 10  I., II., III., IV., V., VIII., IX., 
X., XII., XIV., XV., XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXII., XXIV., XXV. (7), 
XXVI., 

     5  VI., VII., XI., XIII., XXIII., 
XXV. (13) 

   Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

 10  I. (12), II. (12) 

 Hatástalanítás, 
megsemmisítés 

 Szakirányú fels fokú 
végzettség 

 10  I., II., III., IV., V., VII., VIII., 
IX., X., XII., XIV., XV., XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXIV., XXV. (7), XXVI.,  

     5  VI., XI., XIII., XXII., XXIII., 
XXV. (13) 

   Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

 10  I. (12), II. (12) 

Felkutatás Szakirányú fels fokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

5 

 Szakirányú középfokú 
végzettség és speciális 
szakmai végzettség 

8 

III., IV. (16) 

Megjegyzések: 
(1) A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felel s vezet  szakirányú szakmai 

végzettsége 
(2) A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felel s vezet  szakterületen 

megszerzett gyakorlati ideje 
(3) Szakirányú fels fokú végzettség: b ripari, gépész-, informatikai, közlekedési, 

ruhaipari, textil-, vegyész- és villamos okleveles mérnök, mérnök. A fels oktatásról szóló 
1993. évi LXXX. tv. szerint az egyetemi végzettséggel rendelkez  személyek az „okleveles 
mérnök”, a f iskolai végzettség ek a „mérnök” címet viselhetik 

(4) Szakirányú középfokú végzettség: b ripari, cip ipari, gépipari, informatikai, 
közlekedési, ruhaipari, textilipari, vegyipari és villamos ipari technikus 

(5) Elfogadott szakirányú fels fokú végzettség: biológus, vegyész 
(6) Elfogadott szakirányú fels fokú végzettség: fizikus 
(7) B nfelderít  eszközök esetén 
(8) Elfogadott szakirányú fels fokú végzettség: vegyész 
(9) Elfogadott szakirányú fels fokú végzettség: biológus 
(10) Egyéb speciális szakismeret: ballisztika 



A Kormány 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl
szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 18. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz biztonsági

készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Get. Vhr.) 96. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A GET 82. § (5) bekezdése szerinti kétirányú kapacitásbõvítésre vonatkozó javaslat vagy mentességi kérelem

az (5) bekezdés szerinti fejlesztési terv külön fejezetét képezi.”

2. § A Get. Vhr. 159. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szállítási rendszerüzemeltetõ a 2012. évre vonatkozó, a GET 82. § (1) bekezdése szerinti 10 éves fejlesztési

javaslatát – a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében foglalt infrastruktúra-elõírásokra

figyelemmel – 2012. február 1-jéig küldi meg a rendszerirányító részére.

(2) A szállítási rendszerirányító a 96. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségének 2012. évben március 3-ig tesz eleget.”

3. § A Get. Vhr. 168. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„168. § (1) Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2005/EK rendelet

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket állapítja meg.
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(11) Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefügg  
tevékenységek esetén 

(12) Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskam ves, fegyvermester, fegyver 
m szerész 

(13) Kényszerít  eszközök esetén 
(14) Kiegészít  szakmai végzettség: l szergyártó 
(15) Kiegészít  szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus 

    (16) Speciális szakmai képzettség: l szerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar 
Honvédségnél, vagy a BM t zszerész szervezeténél szerzett t zszerész vizsga és szakmai 
vezet i gyakorlat.” 
 



(2) Ez a rendelet

a) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi

irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk

b), e), g), h) és l) pontjának, 6. cikk (2)–(3) bekezdésének, valamint 13. cikk (1)–(3) bekezdésének [1. § (1) bekezdés

23–27. pontja, 8/A. §, 23/A. §, 28/A. § és 115/A. §], és

b) a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint

a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló

265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási

válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) a 2. §-t követõen a következõ alcímmel és 2/A–2/B. §-sal egészül ki:

„Kockázatértékelés, megelõzési cselekvési terv és vészhelyzeti terv
2/A. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elkészítteti a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 6. cikk (9) bekezdése és 9. cikke szerinti kockázatértékelést és azt a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 9. cikk (4) bekezdése szerint felülvizsgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelést és annak felülvizsgálatát a Hivatal megküldi az Európai Bizottság

részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelés alapján a Hivatal – a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

4–5. és 10. cikke szerinti követelmények figyelembevételével – elõkészíti és az Európai Unió érintett tagállamainak

hatáskörrel rendelkezõ hatóságaival, valamint az Európai Bizottsággal egyezteti

a) a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti megelõzési cselekvési

terv (a továbbiakban: megelõzési cselekvési terv) tervezetét, és

b) a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti vészhelyzeti terv

(a továbbiakban: vészhelyzeti terv) tervezetét.

(4) Ha az Európai Bizottság a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdés b) pont

ii. alpontjára figyelemmel a megelõzési cselekvési terv tervezetének vagy a vészhelyzeti terv tervezetének módosítását

javasolja, a Hivatal az Európai Bizottság módosító javaslatának kézhezvételétõl számított 1 hónapon belül

a) elõkészíti a módosított megelõzési cselekvési terv vagy vészhelyzeti terv tervezetét és azt megküldi

az energiapolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter), vagy

b) indokkal alátámasztott egyet nem értésérõl tájékoztatja a minisztert.

(5) Ha a miniszter egyetért a módosított megelõzési cselekvési terv vagy vészhelyzeti terv tervezetével, azokat

a Kormány elé terjeszti. A miniszter a megelõzési cselekvési terv és a vészhelyzeti terv Kormány általi elfogadását

követõen továbbítja azokat az Európai Bizottság részére.

(6) Ha a miniszter egyetért a Hivatal által elõterjesztett elutasítási indokokkal, továbbítja azokat az Európai Bizottság

részére.

(7) Ha a miniszter nem ért egyet a megelõzési cselekvési terv tervezetével, a vészhelyzeti terv tervezetével, vagy

az elutasítás indokaival, felkéri a Hivatalt a tervezet vagy az indokok 30 napon belül történõ átdolgozására, és annak

a miniszter részére történõ ismételt benyújtására. Ha a miniszter egyetért az átdolgozott tervezetekkel vagy

indokokkal, az (5) bekezdés szerint jár el.

(8) Ha az Európai Bizottság a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdés b) pont

iii. alpontjára figyelemmel a megelõzési cselekvési terv tervezetének módosítását javasolja, az (5)–(7) bekezdés szerinti

eljárás alkalmazandó.

(9) A Hivatal a megelõzési cselekvési tervet és a vészhelyzeti tervet annak kihirdetését követõen az (1) bekezdés szerint

felülvizsgált kockázatértékelés alapján legalább kétévente felülvizsgálja és indokolt esetben javaslatot tesz azok

módosítására.

(10) A Hivatal gondoskodik a megelõzési cselekvési terv és a vészhelyzeti terv végrehajtásának ellenõrzésérõl.

2/B. § A 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (4) bekezdése szerinti feladatot a Hivatal látja el.”
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5. § A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szállítási rendszerirányító a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról az azt megállapító miniszteri határozat

közzétételétõl számított 2 órán belül köteles a rendszerüzemeltetõket, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szervét szóban és telefax útján értesíteni, amelyek további 2 órán belül kötelesek a velük szerzõdéses

kapcsolatban álló rendszerhasználókat szóban és telefax útján tájékoztatni.”

6. § (1) A Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem korlátozható kategóriába kell sorolni:)

„d) azon felhasználók földgázteljesítményét, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy

egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetõ anyagnak a szabadba kerülését eredményezné

a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, amennyiben a földgázteljesítmény

– szerzõdésben meghatározott hõmérséklet alatt történõ – elvonása esetén a káros anyagok környezetbe jutása

valószínûsíthetõ,”

(2) A Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(Nem korlátozható kategóriába kell sorolni:)

„i) a lakossági fogyasztó és a közellátást biztosító felhasználó részére távhõt biztosító engedélyesek

földgázteljesítményét az ezek ellátásához szükséges földgázvételezés mértékéig, ha a távhõt biztosító engedélyesnek

nem áll módjában más tüzelõanyagra átváltani.”

(3) A Korm. rendelet 12. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A szállítási rendszerirányító a korlátozási besorolásban – a felhasználó rendszerirányító részére benyújtott egyedi

kérelmére – az egyes korlátozási kategóriákban meghatározott, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló

idõtartam maximális tartamát az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen – de legfeljebb 72 órai idõtartamban –

is megállapíthatja, ha a korlátozás (1) bekezdés szerinti idõtartamban történõ végrehajtása helyrehozhatatlan

technológiai károkozással, környezetszennyezéssel, illetve környezetveszélyeztetéssel járna.

(8) A felhasználó a korlátozási besorolástól való eltérést alátámasztó indok fennállását – az egyedi kérelemhez

mellékelt – a katasztrófavédelmi, illetve a környezetvédelmi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

(9) A szállítási rendszerirányító a felhasználó (7) bekezdés szerinti egyedi kérelmét a felhasználó által alkalmazott

technológiára és a nemzetgazdaság mûködésében betöltött szerepére figyelemmel bírálja el.”

7. § A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felhasználóval kötött szerzõdésnek – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: GET Vhr.) rögzítetteken túlmenõen – tartalmaznia kell:]

„d) azon felhasználók esetében, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy egészséget,

továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztetõ anyagnak a szabadba kerülését eredményezné, azt a hõmérsékleti

határértéket, amely alatt a káros anyagok környezetbe jutása valószínûsíthetõ, valamint”

8. § A Korm. rendelet 18. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felhasználó elsõ alkalommal a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról,

valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül nyújthatja be

a 12. § (7) bekezdés szerinti kérelmet.

(5) Ha a felhasználó a (4) bekezdés alapján egyedi kérelmet nyújt be, a szállítási rendszerirányító a (4) bekezdés szerinti

határidõ lejártát követõ 30 napon belül benyújtja a Hivatalnak a módosított korlátozási besorolást.”

9. § A Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § Ez a rendelet a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi

irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

10. § (1) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 11. § (1)–(2) bekezdésében, 13. §

(1) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ”

szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „földgázszállító” szövegrészek helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 3. §
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(1) bekezdésében a „földgáztároló” szövegrész helyébe a „földgáztároló engedélyes” szöveg, 3. § (1), (3), (4) és

(7) bekezdésében, 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében és 3. § (6) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés

e) pontjában, 7. § (4)–(5) bekezdésében, 9. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, 10. § (3) és (8) bekezdésében, 11. §

(3)–(6) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 14. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, valamint (6) bekezdésében

a „rendszerirányító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 3. § (5) bekezdésében, 10. § (4) és

(9) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdés g) pontjában a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe a „szállítási

rendszerirányító” szöveg, 3. § (2) és (7) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. §

(2) bekezdésében, 15. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében a „rendszerirányítónak” szövegrész helyébe

a „szállítási rendszerirányítónak” szöveg, 3. § (4) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal)”

szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a „káros anyagok” szövegrész helyébe az „anyagok”

szöveg, 6. § (2) bekezdés h) pontjában a „földgáztárolók” szövegrész helyébe a „földgáztároló engedélyes” szöveg, 7. §

(4) bekezdésében a „rendszerirányítót” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányítót” szöveg, 10. §

(6) bekezdésében a „Kormánynak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, 10. § (7) bekezdésében a „Kormány”

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 17. § (3) bekezdésében a „rendszerirányítónál” szövegrész helyébe

a „szállítási rendszerirányítónál” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „az energiapolitikáért felelõs minisztert

(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése, 7. § (1)–(2) bekezdése, 19. § (1) és (3)–(7) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

12. § Ez a rendelet a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl és a 2004/67/EK tanácsi irányelv

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ támogatásokra
vonatkozó szabályokról

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója tényleges katonai szolgálatteljesítése idõtartamára, valamint

az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság idõtartamára kompenzációra jogosult.

(2) Az önkéntes tartalékost foglalkoztató munkáltató kompenzációjának mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által

utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg. A számításhoz

a munkáltató statisztikai számjele szerinti nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adatát kell figyelembe venni.

(3) A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha a 2. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban vállalja, hogy

munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott

idõpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését.

(4) A munkáltató a kompenzáció 50%-ára jogosult, ha a (3) bekezdésben meghatározott feltételeket nem vállalja, vagy

nem teljesíti.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38501



(5) Részmunkaidõben foglalkoztatott önkéntes tartalékos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló

munkaidejével arányos kompenzáció illeti meg.

(6) Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás társadalombiztosítási

rendszerében mûködõ szervek, az elkülönített állami alapokat kezelõ szervek, valamint a többségi állami tulajdonú

gazdasági társaságok.

(7) A munkáltató az õt megilletõ kompenzációról – a 2. § (1) bekezdésben meghatározott megállapodásban – lemondhat.

(8) Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem jogosult.

(9) A munkáltatót megilletõ kompenzáció kifizetése utólagos finanszírozással történik.

2. § (1) A Magyar Honvédség az önkéntes tartalékosokat foglalkoztató munkáltatókkal megállapodást köt, amely legalább

az alábbiakat tartalmazza:

a) a munkáltató tevékenységének ágazati besorolása;

b) a munkáltatónak a kompenzáció megállapításához és folyósításához szükséges adatai;

c) a munkáltató nyilatkozata a behívás átütemezésére vonatkozó kérelemrõl, vagy ennek kizárásáról;

d) a munkáltató nyilatkozata a kompenzációs igényérõl, vagy az errõl való lemondásról.

(2) A megállapodást a Magyar Honvédség a munkavállaló útján az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezésekor juttatja

el a munkáltató részére, aki annak kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül megküldi azt a Magyar Honvédség

illetékes szerve részére.

(3) A munkáltató – személyében bekövetkezett és a megállapodás tartalmát érintõ – minden változást 15 munkanapon

belül bejelent a Magyar Honvédség vele szerzõdést kötõ illetékes szerve részére.

(4) A munkáltató amennyiben a behívás átütemezésének lehetõségét a 2. § 1 c) bekezdése szerint nem zárta ki,

háromévente egy alkalommal, a mûködésével összefüggõ okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes tartalékos

tényleges szolgáltra történõ elõre tervezett behívása egyszeri átütemezésének kezdeményezésére. Az átütemezést

az MH területileg illetékes katonai igazgatási szervezeténél kell kezdeményeznie. Az átütemezés kezdeményezésének

joga nem illeti meg a munkáltatót a Magyar Honvédség által elõre nem tervezhetõ behívás esetén.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó
sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdésének 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Kormány a következõket rendeli el:

1. § (1) A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk

beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendeletet nem kell alkalmazni)

„a) a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági

intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott

esetekben;”
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(2) A Rend. 2.  § (2) bekezdése a következõ (h) ponttal egészül ki:
„h) a 412 000 EUR értékhatárt el nem érõ, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított áruk vagy
teljesített szolgáltatások beszerzésére.”

2.  § A Rend. 4.  § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„l) katonai célú építési beruházás: a HM vagyonkezelésében lévõ, illetve a HM, a HM közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség katonai
szervezetei használatában lévõ épületen, építményen, építményrészen, építményegyüttesen és ingatlanon – ideértve
az ingatlanokhoz közvetlenül tartozó nyomvonal jellegû építményeket – meg valósuló, a közbeszerzésekrõl  szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési tv.) szerinti építési beruházás.”

3.  § (1) A Rend. 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beszerzési eljárás a Közbeszerzési tv.-ben meghatározott közbeszerzési eljárásokon túl különleges eljárás lehet.
A nyílt eljárás alkalmazása kizárt. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és különleges eljárást, valamint
versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet megengedi.”

(2) A Rend. 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A meghívásos és a tárgyalásos eljárásra, valamint a versenypárbeszédre egyébként – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – a 17–53.  §-okat kell megfelelõen alkalmazni.”

4.  § (1) A Rend. 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ az árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzések esetén a 400 000 EUR értéket
elérõ, vagy azt meghaladó értékû beszerzéseirõl, építési beruházásra irányuló beszerzés esetén az 5 000 000 EUR
értéket elérõ, vagy azt meghaladó értékû beszerzéseirõl az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság)
a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 842/2011/EU rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
XVI–XVII. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal az ajánlatkérõ a hirdetményeket megküldi az Európai Unió
Kiadóhivatalának.”

(2) A Rend. 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hirdetmény, vagy annak tartalma a Bizottság részére történõ elküldésének idõpontja elõtt nemzeti szinten nem
tehetõ közzé.”

5.  § (1) A Rend. 10/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 10.  § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érõ értékû beszerzésekrõl a hirdetményeket a 2., 3., 5.,
és 7. számú mellékletekben meghatározott tartalommal az ajánlatkérõ a honlapján teszi közzé. Az ajánlatkérõ
tájékoztató jelleggel a hirdetményt – a honlapon történõ közzétételt követõen – bármilyen más fórumon
megjelentetheti. Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a honlapon
megjelentek.”

(2) A Rend. 10/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A keretmegállapodások esetében az ajánlatkérõ nem köteles a keretmegállapodáson alapuló minden egyes
szerzõdés esetében hirdetményt küldeni a beszerzési eljárás eredményérõl.”

6.  § A Rend. 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni
a beszerzés tárgyára vonatkozó mûszaki leírást.”

7.  § A Rend. 22.  § (4) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztosítékot vissza kell fizetni)
„a) az ajánlattevõk részére az ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, illetõleg
az eljárás eredményének kihirdetését követõ tizennégy napon belül;
b) a nyertes ajánlattevõ, valamint – a 47.  § (2) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezõbb ajánlatot tevõ
részére a szerzõdéskötést követõ tizennégy napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlattételi felhívás szerint
a megkötött szerzõdést biztosító mellékkötelezettséggé válik;”
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8. § A Rend. 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) ha az adott állam, illetékes bírósága vagy hatósága nem bocsát ki a 23. § vagy 24. § szerinti kivonatot vagy

igazolást, vagy azok nem terjednek ki a 23. § vagy 24. §-ban hivatkozott esetek mindegyikére, vagy ha a kibocsátásra

jogosított szervek eljárási idõtartama meghaladja az ajánlattételi határidõt, az ajánlattevõ (alvállalkozó) eskü alatt tett

nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevõ (alvállalkozó) által az illetékes

bíróság, hatóság, közjegyzõ, kamara vagy szakmai szervezet elõtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot.”

9. § A Rend. 29. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha több ajánlattevõ közösen tesz ajánlatot, vagy ha több részvételre jelentkezõ közösen nyújt be részvételi

jelentkezést, a szerzõdés teljesítésére való alkalmassá minõsítéshez az ajánlattevõk vagy részvételre jelentkezõk

együttesen is megfelelhetnek, kivéve, ha az ajánlatkérõ ettõl eltérõen rendelkezik.

(4b) A 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint igazolható alkalmassági minimum követelményen kívüli alkalmassági

minimum követelményeknek az ajánlattevõ a beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A beszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben

igénybe venni kívánt alvállalkozó az elõírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági

feltételnek történõ megfelelést, továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét.”

10. § A Rend. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ, illetve a részvételi határidõ lejártáig módosíthatja a felhívásban, illetõleg

a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrõl e határidõ lejárta elõtt az 5. számú

melléklet szerinti hirdetményt kell közzétenni, illetve a nem hirdetménnyel induló eljárásban és a kétszakaszos eljárás

ajánlattételi szakaszában errõl egyidejûleg, közvetlenül tájékoztatni kell az ajánlattételre felhívott gazdasági

szereplõket. Módosítás esetén új ajánlattételi, illetve részvételi határidõt kell megállapítani. A nem hirdetménnyel

induló eljárásban és a kétszakaszos eljárás ajánlattételi szakaszában az új ajánlattételi határidõt úgy kell meghatározni,

hogy elegendõ idõ álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlat elkészítésére.”

11. § (1) A Rend. 49. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Összegezés”
(2) A Rend. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49. § Az ajánlatkérõ a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 6. számú melléklet

szerint írásbeli összegezést köteles készíteni a részvételi jelentkezésekrõl, illetve az ajánlatokról.”

12. § A Rend. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § (1) A részvételi jelentkezéseket, illetve az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idõn belül kell az ajánlatkérõnek

elbírálnia és azt követõen a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló írásbeli

összegezést megküldenie.”

13. § A Rend. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„52. § (1) Az ajánlatkérõ a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés részvételre jelentkezõk részére

történõ megküldésétõl az ajánlattételi határidõ lejártáig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani,

szükség esetén az érvénytelenségrõl szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidõ kitûzésével

a részvételre jelentkezõnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követõen észleli, hogy

az eredmény (eredménytelenség) jogsértõ volt és a módosítás a jogsértést orvosolja. Az ajánlatkérõ a módosított

írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg az összes részvételre

jelentkezõnek megküldeni.

(2) Az ajánlatkérõ az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevõk részére történõ

megküldésétõl számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségrõl

szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerzõdéstõl elállni, ha az eredmény megküldését követõen

észleli, hogy a kihirdetett eredmény vagy eredménytelenség jogsértõ volt, és a módosítás a jogsértést orvosolja.

Az ajánlatkérõ a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg

az összes ajánlattevõnek megküldeni.

(3) Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más

hasonló elírást) az ajánlatkérõ kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést
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az ajánlatkérõ legkésõbb az eredmény megküldését követõ tíz napon belül köteles egyidejûleg megküldeni az összes

ajánlattevõnek, illetve részvételre jelentkezõnek.

(4) A beszerzési eljárás a szerzõdés megkötésével zárul le, vagy ha az eljárás eredménytelen, az eredménytelenségrõl

szóló írásbeli összegezés megküldésének idõpontjával.”

14. § (1) A Rend. 53. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlattételi felhívásban kell megadni azzal, hogy arra nem kerülhet sor

az írásbeli összegezés faxon vagy elektornikus úton való megküldését követõ naptól számított tizedik nap lejárta elõtt,

valamint kilencvenedik napnál késõbbi idõpontban.”

(2) A Rend. 53. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az ajánlatkésõ a 47. § szerinti szervezettel vagy személlyel szemben csak abban az esetben mentesül a szerzõdés

megkötésének kötelezettsége alól, ha az összegezés megküldését követõen – általa elõre nem látható és

elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésére vagy teljesítésére

nem képes.

(7) Az ajánlatkérõ a szerzõdés, illetve a keretmegállapodás megkötésétõl számított 48 napon belül a Rendeletben

XVI–XVII. mellékletében meghatározott hirdetményt tesz közzé a beszerzési eljárás eredményérõl.”

15. § A Rend. 53/A. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A versenypárbeszédre a Közbeszerzési tv. versenypárbeszédre vonatkozó rendelkezéseit (101–107. §) kell

e rendeletben meghatározott eltérésekre figyelemmel alkalmazni.

(4) Nyílt eljárás helyett hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást kell érteni a Közbeszerzési tv. 102. §

(1) bekezdés a) és b) pontjában.”

16. § (1) A Rend. 74/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérõk keretmegállapodásokat alkalmazhatnak. A keretmegállapodásra a Közbeszerzési tv.

keretmegállapodásra vonatkozó rendelkezéseit (108–110. §) kell e rendeletben meghatározott eltérésekre

figyelemmel alkalmazni.”

(2) A Rend. 74/C. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Nyílt eljárás helyett hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást kell érteni a Közbeszerzési tv. 108. §

(2) bekezdés a) pontjában.”

17. § (1) A Rend. 76. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcímek lépnek:

„Elõzetes vitarendezés, jogorvoslat”
(2) A Rend. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„76. § (1) Elõzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult

a) a jogsértõ eseményrõl való tudomásszerzést követõ öt napon belül az ajánlattevõ, illetve részvételre jelentkezõ,

ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértõ az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatkérõ bármely eljárási

cselekménye vagy a beszerzési eljárásban keletkezett bármely – a b) pont szerintieken kívüli – dokumentum;

b) az a személy, akinek érdekében áll vagy állhat egy adott szerzõdés elnyerése, és akinek az állítólagos jogsértés kárt

okoz vagy okozhat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmezõ), az ajánlattételi, vagy részvételi határidõ

lejárta elõtti tizedik napig, gyorsított, vagy rendkívüli sürgõsségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos

eljárásban e határidõk lejártáig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértõ az ajánlattételi vagy részvételi

felhívás, a dokumentáció, vagy azok módosítása.

(2) A kérelmezõnek az ajánlatkérõhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: elõzetes vitarendezési kérelem) meg

kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértõnek tartott elemét,

továbbá a kérelmezõ javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt

alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – hivatkoznia kell.

(3) Az elõzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki

a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezõt a kérelem megérkezésétõl számított hét napon

belül a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja, továbbá az elõzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról,

valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevõjét, illetve részvételre jelentkezõjét is

tájékoztatja.
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(4) Az ajánlatkérõ az elõzetes vitarendezés eredményeként az írásbeli összegezést módosíthatja, amennyiben

a módosítás a jogsértést orvosolja.

(5) Az ajánlatkérõ az elõzetes vitarendezési kérelem megérkezésétõl számított öt napon belül akkor is jogosult egy

alkalommal az ajánlattevõket (részvételre jelentkezõket) ötnapos határidõvel hiánypótlás [42. §], felvilágosítás [43. §]

vagy indokolás [44. §] benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetõség, ha

az eljárásban történt jogsértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérõ

az elõzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének

megküldésével egyidejûleg tájékoztatja a kérelmezõt és az ajánlattevõket (részvételre jelentkezõket).

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a kérelmet az ajánlatkérõ annak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül bírálja

el. Az ajánlatkérõ a kérelemre adott, indokolással ellátott válaszát, illetve a módosított írásbeli összegezést faxon vagy

elektronikus úton az érintett ajánlattevõknek (részvételre jelentkezõknek) egyidejûleg megküldi.

(7) Amennyiben valamely ajánlattevõ az (1) bekezdés szerinti határidõben és a (2) bekezdésnek megfelelõen elõzetes

vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követõen történt eljárási cselekménnyel, keletkezett

dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérõ a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követõ tizedik

napig akkor sem kötheti meg a szerzõdést (ha részajánlat tétele lehetséges volt a beszerzés érintett részére vonatkozó

szerzõdést), ha eddig az idõpontig a szerzõdéskötési tilalmi idõszak egyébként lejárna. Ebben az esetben

az ajánlatkérõ felhívhatja az érvényes ajánlatot tevõ ajánlattevõket ajánlataik fenntartására.

(8) Az ajánlatkérõ – a (7) bekezdéstõl eltérõen – dönthet úgy, hogy a kérelem benyújtása nem jár felfüggesztõ hatállyal

és megkötheti a szerzõdést, ha felfüggesztés következményei vagy a szerzõdéskötés elmaradása súlyosan

veszélyeztetnék a kiemelkedõen fontos védelmi, biztonsági érdekeket.

(9) A felfüggesztõ hatály (8) bekezdés szerinti mellõzése nem érinti az ajánlatkérõ kötelezettségét a kérelemben

foglaltak elbírálására. Amennyiben az ajánlatkérõ a kérelem elbírálása során olyan jogsértést tár fel, amely a 76. §

(4)–(6) bekezdése szerint nem orvosolható, és a szerzõdést már jogellenesen odaítélte, köteles a szerzõdés idõtartamát

lerövidíteni legfeljebb az új eljárás eredményes befejezéséig oly módon, hogy azzal ne veszélyeztessen kiemelkedõen

fontos védelmi, biztonsági érdekeket.”

18. § A Rend. a 76/A. § bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„76/A. § (1) Az e rendeletbe ütközõ magatartás vagy mulasztás miatt a Közbeszerzési tv. Ötödik része szerinti

jogorvoslatnak van helye.

(2) A jogorvoslati eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntõbizottság hatáskörébe tartozik.

(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás érdemi határozatának Közbeszerzési tv.

szerinti bírósági felülvizsgálata kérhetõ.”

19. § (1) A Rend. 1. számú melléklet XI. fejezet bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, vezetés-irányítási rendszerek és

kapcsolódó szolgáltatások, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek a következõk szerint”

(2) A Rend. 1. számú melléklet XI. fejezete a következõ c) ponttal egészül ki:

„c) Vezetési, Irányítási (Command and Control – C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési (Command, Control and

Communications – C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési és Hírszerzési (Command, Control, Communications and

Intelligence – C3I), Vezetési, Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Control,

Communications, Computer and Intelligence – C4I) képességek, rendszerek, rendszerelemek, berendezések, eszközök

és kapcsolódó szolgáltatások.”

20. § A Rend. 1. számú melléklet XXI. fejezet b) pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Vezetési, Irányítási (Command and Control – C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési (Command, Control and

Communications – C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési és Hírszerzési (Command, Control, Communications and

Intelligence – C3I), Vezetési, Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Control,

Communications, Computer and Intelligence – C4I) rendszer alkalmazások, vagy azok részelemei;”

21. § A Rend. 4. számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A szerzõdés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:”
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22.  § (1) A Rend. 2.  § (2) bekezdés f) pontjában az „ajánlatkérõ fizeti meg; vagy” szövegrész helyében az „ajánlatkérõ fizeti meg;”
szöveg lép.

(2) A Rend. 2.  § (2) bekezdés g) pontjában a „meg valósuló beszerzésekre.” szövegrész helyébe a „meg valósuló
beszerzésekre; vagy” szöveg lép.

(3) A Rend. 7/A.  § (1) bekezdésében az „ajánlati és az ajánlattételi felhívás” szövegrész helyébe az „ajánlattételi felhívás”
szöveg lép.

(4) A Rend. 7/A.  § (5) bekezdésében az „(1) és (3) vagy (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1), (3) vagy
(4) bekezdésben” szöveg lép.

(5) A Rend. 18.  § (1) és (2) bekezdésében, a 19.  § (3) bekezdésében, a 19.  § (5) bekezdés c) pontjában, a 21.  §
(1) bekezdésében, a (3) bekezdés felvezetõ szövegrészében, az (5) bekezdésében, a 22.  § (1) bekezdésében,
a (4) bekezdés c) pontjában, a 23.  § (3) bekezdésében, a 24.  § felvezetõ szövegrészében, a 26.  § (1) bekezdésében,
a 29.  § (2) bekezdésében, a 30.  §-ban, a 31.  § (1) bekezdésében, a 38.  § (1) és (3) bekezdésében, a 39.  § (3) bekezdésében, 
a 40.  § (1) bekezdésében, a 42.  § (1) bekezdésében, a 45.  § (1) bekezdés a) és e) pontjában, a 46.  § (1) bekezdésében,
a 47.  § (1) és (2) bekezdésében, az 50.  § (4) bekezdésében az „ajánlati felhívásban” szövegrész helyébe az „ajánlattételi
felhívásban” szöveg lép.

(6) A Rend. 24.  § b) pontjában az „1996. évi LVII. törvény 11.  §-a (2) bekezdésének e) pontjával” szövegrész helyébe
az „1996. évi LVII. törvény 11.  §-sal” szöveg lép.

(7) A Rend. 69.  § (1) bekezdésében az „az ajánlattételi felhívás” szövegrész helyébe az „a 4. számú melléklet szerinti
ajánlattételi felhívás” szöveg lép.

(8) A Rend. 74/G.  § (4) bekezdésében a „hirdetményt kell közzétennie a 10. melléklet szerinti tartalommal” szövegrész
helyébe a „hirdetményt kell közzétennie” szöveg lép.

23.  § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(3) Hatályát veszti a Rend. 50.  § (2) bekezdése és a 69.  § (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 7. e) pontja, a 3. számú

melléklet 8. a) pontja, a 4. számú melléklet 12. a) pontja, 10. számú melléklete.

24.  § Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk által odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról,
valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról  szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás

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

1. § (1) Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

(továbbiakban: R.) 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 4. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 6. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható

egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás összege

(Ft)
Forrás pontos megnevezése

1. „CivilKomP” Társadalmi
Célú Kommunikációs Oktató
és Információs Alapítvány

Önkéntes Roadshow-hoz
kapcsolódó rendezvény
támogatása

500 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása

2. Múzeumok és Látogatók
Alapítvány

Kiadvány megjelentetésének
támogatása

1 200 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása

3. Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány

Rendezvény támogatása (72 óra
kompromisszum nélkül 2011.
október 14–16.)

4 000 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása

4. „Önkéntes Központ”
Alapítvány

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért és az Önkéntes
Roadshow rendezvények
támogatása

40 000 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása

5. Európai Szegénység
ellenes Hálózat (European
Anti-Poverty Network)

Szegénységben érintettek 10.
Európai Találkozójának
megszervezése (Brüsszel, 2011.
május 13–14.)

105 000 000
(375 000 euró)

X. fejezet 15.2.38.
2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása

6. Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány

mûködési költségek támogatása 15 000 000 X. fejezet 15.2.38.
2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása
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7. A HON Kulturális és
Mûvészeti Alapítvány

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

8. Batthyány Lajos
Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

2 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

9. Bolyai Mûhely Alapítvány 2011. évi tevékenységek
támogatása (tehetséggondozás,
tudományos és kulturális
tevékenység)

5 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

10. „CivilKomP” Társadalmi
Célú Kommunikációs Oktató
és Információs Alapítvány

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

400 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

11. Communio Alapítvány 2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

12. Csurgói Nagyváthy János
Középiskolai Sportegyesület

A szervezet mûködésének,
létesítmény fenntartásának és
programjainak támogatása

2 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

13. „Együtt a Holnapért”
Közalapítvány

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

300 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

14. Értékmegõrzõk
Szentimrevárosi Egyesülete

2011. évi mûködés és kiadványok
megjelentetése

750 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

15. Evangéliumi
ICHTHYS-Cserkész Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

16. Göllei Polgárõr Egyesület 2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

17. HÁLÓ Közösségfejlesztõ
Katolikus Egyesület

A szervezet mûködéséhez
(közüzemi díjak és munkabérek)
való hozzájárulás, programok
lebonyolításának támogatása

5 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

18. Harmónia Énekegyüttes
Kórusegyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

19. Holokauszt
Dokumentációs Központ és
Emlékgyûjtemény
Közalapítvány

kutatási tevékenység támogatása 50 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

20. Honismereti és
Természetvédõ Közhasznú
Egyesület

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

550 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

21. Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete

2011. évi programok és regionális
találkozók, megemlékezések
szervezése

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

22. Iharosberényi Tûzoltó
Egyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

23. Isten Szolgálatában
Református Missziói
Alapítvány

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

24. Káva Kulturális Mûhely
Egyesület

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

900 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

25. Kelet-Magyarországi
Fiatalokért Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 800 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38509



26. Keresztény Demokrata
Fórum

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

27. Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége

2011. évi programok támogatása
(Magyar–Lengyel barátság
expressz)

5 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

28. Keresztény Orvosok
Magyarországi Társasága

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

29. Klebelsberg Kuno
Oktatást Segítõ Alapítvány

A szervezet mûködésének,
programjainak és
számítástechnikai fejlesztésének
támogatása.

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

30. Kópházi Horvát Egyesület 2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

31. Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
(Terror Háza Múzeum)

Emlékkiállítás megrendezése és
kutatói ösztöndíj finanszírozása

15 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

32. Kõszegi Ostromnapok
Egyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

33. Kõszikla Alapítvány Tehetséggondozás és
ösztöndíjprogram
megvalósításának támogatása

2 400 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

34. Kráter Mûhely Egyesület 2011. évi programok, mûködés
támogatása. X. Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Konferencia
megszervezése (2011.05.28–29.)

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

35. Lovassy és Volt Piarista
Gimnázium Öregdiákjainak
Baráti Köre

Kiadvány megjelentetésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

36. Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

37. Magyar–Horvát Kulturális
Egyesület

Könyv elkészítése és kiadása,
kapcsolódó költségek
finanszírozása

1 750 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

38. Magyar Kolping
Szövetség

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása.
(EMESE Park program)

600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

39. MNC Magyar
Népfõiskolai Collegium

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

40. Magyar Piarista
Közhasznú Alapítvány

2011. évi tevékenység támogatása,
informatikai fejlesztés

1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

41. Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

42. Magyar Református
Lelkészegyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

43. Magyar
Természettudományi Társulat

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

44. Magyar Vallástudományi
Társaság (MVT)

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

4 600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
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45. Makkai Sándor
Protestáns Népfõiskolai
Egyesület

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
(Makkai Sándor kiállítás és honlap
támogatása)

1 700 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

46. Marcali Mentõk
Közalapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

150 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

47. „Nagyító” –
Középiskolások Iskolán Kívüli
Képzése Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

650 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

48. Nemesvidi Általános
Iskola Alapítványa

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

49. Összefogás
az Állagmegóvásért
Alapítvány

A szervezet mûködésének és
kiadvány megjelentetésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

50. Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület Somogyvár

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

51. Pusztakovácsi
Kürtõspusztáért
Közalapítvány

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

52. „Rózsás Gyermekkor”
Közhasznú Alapítvány

Eszközbeszerzés és rendezvények
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

53. Soproni Erdélyi Kör 2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

54. Soproni Kálvin Kör 2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

300 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

55. Súlyosan Mozgássérültek
„Bethesda” Segélyezõ
Alapítványa

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 050 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

56. Szent Jeromos Katolikus
Bibliatársulat

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

57. Tisza István Baráti
Társaság

Konferencia szervezése és
emlékmû elkészíttetése,
kivitelezése

10 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

58. Trianon Kutató Intézet
Közhasznú Alapítvány

A szervezet mûködésének és
kiadvány megjelentetésének
támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

59. Veszprémi Evangélikus
Egyházi Alapítvány

Óvodai felszerelések vásárlása 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

60. Zis-tóért Szabadidõs
Egyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

61. Zviranjak
Hagyományõrzõ és
Faluszépítõ Egyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

62. Bolyai tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium

Bolyai Iskolák X. találkozója 1 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

63. Genius Jótékonysági
Alapítvány

részben mûködésre, részben
programokra

3 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
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64. Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség

mûködési költség, programok,
lapkiadás

3 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

65. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány

Líceumok mûködési költsége 25 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

66. Miasszonyunkról
Nevezett Szegény
Iskolanõvérek rendje

munkabérek és fenntartási
költségek

4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

67. Munkácsi Szent István
Líceum

mûködési költség, bérek 1 500 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

68. II. Rákóczi Ferenc Fõiskola havi fenntartási költség 18 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

69. Selye János Egyetem mûködési költségek, programok 30 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

70. Szekeres László
Alapítvány

felsõoktatási ösztöndíjprogram 25 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

71. Szent József Római
Katolikus Plébániahivatal,
Tóthfalu

a diákotthon mûködési
költségeihez (közüzemi díjak és
munkabérek) való hozzájárulás

4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

72. Szórvány Közalapítvány Emmausz Kollégium mûködési
költség, tárgyi eszközök
beszerzéseinek támogatása

4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

73. Sztojka Sándor
Alapítvány

mûködési költség 5 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

74. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete

anyanyelvápolás, pedagógus
továbbképzés, gyermek táborok és
tanulmányi vetélkedõk

4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása

75. Felõri Református
Egyházközség

Felõri Szórványkollégium:
az építkezés befejezéséhez

20 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

76. Kallós Zoltán Alapítvány A Válaszúti-Mezõségi Szórvány
kollégiumban 93 óvodás és elemi
iskolás gyermek magyar nyelvû
oktatása és szociális támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

77. Kallós Zoltán Alapítvány mûködés április-május-június 5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
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78. Kõhalmi Református
Egyházközség

Szórvány Diákotthon rezsijére
(fûtésszámlák)

4 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

79. Magyarvistai Református
egyházközség

Magyarvistai felekezeti iskola
felújítása

2 200 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

80. Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége

mûködési költségek támogatása 30 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

81. Szekeres László
Alapítvány

szórvány iskolabusz program 25 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

82. Szent Ferenc Alapítvány szórványkollégium mûködése 1 800 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

83. Téka Alapítvány Mezõségi szórványoktatási
program támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

84. Téka Alapítvány mûködés április-május-június 5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

85. Ady Endre Kulturális
Egyesület

szórványkollégium mûködése 1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

86. Ágostai Hitvallású
Evangélikus Keresztyén
Egyház

gépkocsi vásárlás kiegészítõ
támogatás

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

87. Alma Mater Alapítvány szórványkollégium mûködése 1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

88. Aracs Társadalmi
Szervezet

Mûködési költség és az Aracs címû
folyóirat 1. számának
megjelentetése

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

89. Bartók Béla Alapítvány
Temesvár

szórványkollégium mûködése,
adatbázis kialakításának költségei

1 400 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

90. Bácskossuthfalvi
Református Egyházközség

A Napsugár Református Óvoda
mûködési költségeinek
támogatása, bérek és járulékok

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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91. Bethlen Gábor Alapítvány szórványkollégium mûködése,
beruházási költségek
(gép-berendezés, felszerelések
vásárlása)

1 800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

92. Boldogasszony
Iskolanõvérek

Az erdélyi misszió fenntartási és
felhalmozási költségeinek és
programjainak támogatása

800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

93. Bonaventúra Társulás szórványkollégium mûködése 700 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

94. Concordia Minoritatis
Hungaricae Polgári Egyesület

mûködési költségek támogatása 20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

95. Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége

mûködési költségek, lapkiadás 5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

96. CSEMADOK Mûködési költségek, a 2011 elsõ
negyedévi bérjellegû kiadások
támogatása és 2011 elsõ félévi
mûködési kiadások támogatása

15 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

97. Csibész Ifjúsági Egyesület csángó gyerekek étkezési és
szállásköltségeinek támogatása,
mûködési költségek

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

98. Délvidéki Mártírium
1944–45 Alapítvány

Kutatói ösztöndíjak, kutatási anyag
rendezése, könyvkiadás,
eszközbeszerzés, útiköltség térítés

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

99. Emmausz Kollégium Kollégium fenntartási költségeinek
támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

100. Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület

Kulturális és irodalmi szervezetek
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

101. Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület

Magyar Házak támogatása 5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

102. Erdélyi Múzeum
Egyesület

Az egyesület tudományos
tevékenységének támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

103. Erdélyi Múzeum
Egyesület

mûködés április-május-június 5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

104. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

Kampány a 2011. májusi
népszámlálásra

10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

105. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

mûködés és programok
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

106. Genius Jótékonysági
Alapítvány

részben mûködésre, részben
programokra

4 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

107. Gróf Majláth Gusztáv
Károly Alapítvány

szórványkollégium mûködése 1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

108. Háló Közösségfejlesztõ
Katolikus Egyesület

mûködési költségek és program
támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

109. Hernád Magyar Lap- és
Könyvkiadó

Kassai Figyelõ regionális havilap
mûködési költségeihez való
hozzájárulás

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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110. Hidaskürti Magán
Szakközépiskola

Nagykaposi kihelyezett tagozat
mûködési költségeinek
támogatása

7 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

111. Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége

Eszéki Információs iroda
mûködésének támogatása

8 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

112. Jakabffy Elemér
Alapítvány

mûködési költségek és program
támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

113. Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség

Lapkiadás támogatása 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

114. Kárpátaljai Református
Egyház

Diakónia Koordinációs Központ
mûködési költségeinek
támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

115. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány

Líceumok mûködésének
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

116. Kincses Kolozsvár
Egyesület

II. Kolozsvári Magyar Napok
kiegészítõ támogatás

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

117. Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet

szakkollégium program mûködése
és mesteri képzés támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

118. Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet

Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet mûködésének támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

119. Kõhalmi Református
Egyházközség

szórványkollégium mûködése 1 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

120. Körösi Csoma Sándor
Mûvelõdési Kör

Göteborgi Magyar Napok
programsorozat

1 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

121. Kõszikla Alapítvány mûködési költségek és
gyógykezelés fedezése

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

122. Lövey Klára Alapítvány szórványkollégium mûködése 1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

123. Liget Mûhely Alapítvány Szitakötõ Irodalmi és Ökológiai
gyereklap nyomdaköltségei

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

124. Macedóniai Magyar
Teleház Szervezet

mûködési költségekhez való
hozzájárulás

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

125. Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége

Az Együtt címû folyóirat 1. szám
megjelenésének támogatása

500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

126. Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség támogatása 3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

127. Magyar Nemzeti Tanács Az 1944–45-ös délvidéki
magyarellenes atrocitások
feltárásának támogatása (kutatói
ösztöndíjak, útiköltség-térítés,
mûszaki felszerelés beszerzés)

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

128. Magyar Nemzeti Tanács Õseink zenéje – népzenei találkozó
program finanszírozása, mûködési
költségek

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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129. Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet

programfinanszírozás, mûködési
költség

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

130. Miasszonyunkról
Nevezett Szegény
Iskolanõvérek rendje

Tatarozási költségek, munkabérek
és fenntartási költségek

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

131. Munkácsi Szent István
Líceum

Mûködési költség támogatása 1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

132. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség

mûködési költségek és program
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

133. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség

programfinanszírozás (nyári
ifjúsági Tábor és ifjúsági
Szabadegyetem), mûködési
költségek, tudományos kutatás

7 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

134. Mustármag–Kairos
Egyesület

mûködési és beruházási költségek
(gépberendezés, felszerelés
vásárlása)

1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

135. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség

Lendvai Információs iroda
mûködési költségének támogatása

6 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

136. Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egyesület

ODFIE Gála; XVI. ODFIE versmondó
és népdaléneklõ verseny;
vezetõképzõ szervezési és
lebonyolítási költségeinek
támogatása, rendezvényeikhez
szükséges eszközbeszerzés

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

137. Pannónia Alapítvány A Pannon RTV technikai
felszerelése és mûködési költségei

25 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

138. Petõfi Sándor Magyar
Mûvelõdési Központ

felújítás, eszközbeszerzés 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

139. Possibilitas Alapítvány
(Vice)

szórványkollégium mûködése
(Szent Anna Gyermekotthon,
Csicsókeresztúr)
(Szent István Ház, Vice)

500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

140. Pro Civis Polgári
Társulás

A magyarlakta települések
önkormányzatai munkáját
összehangoló,
együttmûködésüknek szervezeti
keretet adó intézet felállítására,
valamint a hazai és uniós
jogszabályi és pályázati
lehetõségekrõl rendszeresen
informáló, magyar nyelvû
Önkormányzati Fórum c. lap
elindítása, a szükséges mûködési
költségek támogatása

20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

141. Pro Cultura
Subkarpathia

kárpátalja.ma honlap mûködtetése 1 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

142. Pro Civis Polgári
Társulás

mûködési költségek, szaklapkiadás
és programfinanszírozás,
felhalmozási célú kiadások
támogatása

20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

143. Pro Schola Mediensis
Alapítvány

iskolabusz fenntartási költségei 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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144. Pro Minoritate
Alapítvány

Csángó Bál szervezése,
lebonyolítása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

145. Pro Universitate Partium
Alapítvány

Partiumi Magyar Mûvelõdési Céh
mûködés költségeinek és
programjainak támogatása

3 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

146. Providencia Alapítvány Szent Gellért Pasztorációs Központ
mûködési költségei

4 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

147. Református
Egyházközösség Nagyszeben

szórványkollégium mûködése 600 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

148. Romániai
Doktoranduszok Országos
Szövetsége

XII. Konferenciakötet
megjelentetési költségei

800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

149. Szamosardói Kós Károly
I–VIII. Osztályos Iskola

szórványkollégium mûködése 600 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

150. Sapientia Alapítvány egyetem mûködési költségeinek
támogatása

48 453 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

151. Segesvári Gaudeamus
Alapítvány

szórványkollégium mûködése 800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

152. Szekeres László
Alapítvány

Folyóirat- és lapkiadás támogatása 25 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

153. Szent István Magyar
Tannyelvû Egyházi Alapiskola

mûködési költségek 3 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

154. „Szent Márton Karitász”
Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány

szociális tevékenység 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

155. Szivárvány Alapítvány
Magyarfülpös

szórványkollégium mûködése 350 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

156. Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház – Kisgéresi
Református Egyházközösség

az egyház tulajdonában lévõ helyi
iskolaépület állagmegõrzését és
felújítását célzó munkálatok
támogatása

3 100 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

157. Szlovákiai Magyar
Cserkész Szövetség

mûködési költségek, programok 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

158. Szlovákiai Magyar
Televíziósok Szövetsége

A májusi népszámlálás ügyére
kiemelt figyelmet fordító, február
végén induló Hírek.sk magyar
nyelvû televíziós hírportál indítási
és mûködtetési költségeihez
nyújtott támogatás

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

159. Szórvány Közalapítvány a Boldogasszony Iskolanõvérek
által vezetett leánykollégium
mûködési költségei

500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

160. Szövetség a Közös
Célokért

felvidék.ma mûködési költségek 5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

161. Sztojka Sándor
Alapítvány

Sztojka Sándor görög katolikus
líceum mûködése

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

162. Teleki László Alapítvány The Dynamics of Cultural Diversity
c. konferencia megrendezése

7 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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163. „Terra Dei” Kárpátaljai
Mezõgazdasági
Szaktanácsadó Központ
Jótékonysági Alapítvány

Sokgyermekes családok
megsegítését célzó szociális
program folytatása

3 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

164. Téglás Gábor
Iskolaközpont

szórványkollégium mûködése 1 800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

165.Transylvania Rescue
Team-Erdély Mentõcsoport

mûködés és felszerelés 2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

166. Vajdasági Fejlesztési
Háló

Mûködési költség, személyi bérek,
program

20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

167. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézet

programfinanszírozás, mûködési
költségekhez való hozzájárulás

4 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

168. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Szövetség

programfinanszírozás, mûködési
költségek, eszközbeszerzés

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

169. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete

Az újvidéki Apáczai Diákotthon
mûködési költsége

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

170. Vermes Miklós Országos
Fizikus Tehetségápoló és
Kutató Alapítvány

Nemzetközi Fizikaverseny
támogatása

500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

171. Video Pontes Alapítvány stúdió felújítása, javítása és
mûködési költségek

5 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

172. Vízaknai Református
Egyházközösség –
Lelkipásztori Hivatal

szórványkollégium mûködése 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

173. Zágon Község
Polgármesteri Hivatala és
Helyi Tanácsa

Mikes ház fejlesztése 3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

174. Zilahi Református
Kollégium Baráti Társasága

tanulmányi és tanácskozási
központ létrehozása

1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

175. Zsoboki Református
Egyházközség

A Bethesda Gyermekotthon és
Szórvány kollégium
eszközbeszerzése

800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

176. Pro-Cserehát Egyesület Komplex foglalkoztatási, képzési és
felzárkóztatási program
megvalósítása

4 002 050 X. fejezet 15.9.1.
A társadalmi felzárkózás aktív
szociálpolitikai eszközei

177. Magyar
Szegénységellenes Hálózat
Alapítvány

Gyermekszegénység felszámolása
és esélyegyenlõség elõsegítésére
irányuló komplex program

20 000 000 X. fejezet 15.9.5
Társadalmi felzárkózást
elõsegítõ stratégiai tervezés
és kutatás, valamint
programok támogatása

178. Ad Libitum
Kamarakórus Egyesület

Új énekkari egyenruházat
vásárlása, Kottavásárlás

400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

179. Állatokat Védjük Együtt
Alapítvány

mûködési költség 200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

180. Az Élet Menete
Alapítvány

2011. évi programok támogatása
(ENSZ nap, emléktábla állítás)

10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

181. Batthyány Lajos
Alapítvány

könyvek, kiadványok, folyóiratok
megjelentetése, valamint
az alapítvány célkitûzéseinek
megvalósulását szolgáló egyéb
mûködési célú kiadás

20 000 000 X. fejezet 15.2.1
központilag kezelt fejezeti
feladatok

182. Börzsöny Kulturális és
Szabadidõ Egyesület

egészséges életmódra nevelés 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
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183. Cholnoky Nyugdíjas
Klub

karácsonyi rendezvény 200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

184. Cholnoky Polgárõrség láthatósági mellények és eszköz
beszerzés

300 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

185. CRACOVIA EXPRESSZ
Magyar–Lengyei Kulturális
Alapítvány

dokumentumfilm támogatása
a magyar–lengyel kapcsolatokról

2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

186. Cserkészet a Holnap
Gyermekeiért Egyesület

rendezvényszervezés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

187. D’Arts Alapítvány Verancsics Faustus Akadémia
támogatása

500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

188. Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület

étkezési költség 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

189. Familiare
Társadalomszervezõ Központ

személyi és dologi mûködési
költségek támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

190. Fráter György
Gimnáziumért Alapítvány

híradástechnikai eszközök
beszerzése

1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

191. Görömi Népfõiskola
Egyesület

felújítás, bútorvásárlás,
eszközbeszerzés

400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

192. Gyulaffy L. Általános
Iskola

eszközbeszerzés 200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

193. Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája

Lengyel-Magyar Ifjúsági Tanács
Találkozó

2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

194. Hét Határ Határon
Átnyúló Önkormányzati
Szövetség
a Kárpát-medencében
Egyesület

2011. évi programok és a szervezet
mûködésének támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

195. Jótékonysági Nõegylet
Egyesület

rendezvényszervezés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

196. Káli Társaság buszváró 300 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

197. Kárpátok Mûvészeti és
Kulturális Egyesület

utazás-kiküldetési költség, szakmai
programok költségei

400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

198. Kiss Attila Alapítvány mûködési költség,
rendezvényszervezés

400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

199. Kittenberger Kálmán
Növény és Vadaspark
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.

mûködési költségek 2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

200. Kolping Család felújítás, fejlesztés 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

201. Közösség Kádártáért
Egyesület

Kádártai református templom
felújítása

1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

202. Magyar Speciális
Mûvészeti Mûhely Egyesület

mûködési költség 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

203. Mátrai Sándor Kulturális
Polgári Kör

rendezvényszervezés 1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

204. Média a Családért
Alapítvány

2011. évi rendezvények szervezése
és kiadvány megjelentetése

8 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

205. Molnár János Egyesület fûtéskorszerûsítés, épületfelújítás 1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

206. Mozdulj Csurgó Úszó
Sportegyesület

Útiköltség, uszodabérlet 400 000 X. fejezet 15.25.1
Fejezeti általános tartalék

207. NIKÉ Sportegyesület
Magyar Sportakadémia

Sport programok támogatása
határon túli magyar fiatalok
számára

10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

208. Örömhír Óvoda,
Veszprém

eszközök beszerzése 200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
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209. Országzászló Alapítvány köztéri szobrok, keresztek
felújítása, rendezvények, kiállítások
szervezése

1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

210. Petõfi Színház 50 éves jubileum, október 23-i
színházi est, varasdi vendégjáték

1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

211. Pillér Egyesület rendezvényszervezés 1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

212. Pinokkió Kulturális
Egyesület

Nyíradonyi Képeskönyv
összeállítása

1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

213. Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület

térfigyelõ rendszer 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

214. Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezete

rendezvényszervezés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

215. Regejárók Kulturális
Egyesület

utazási költség, idõszaki lap kiadási
költség

400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

216. Salgótarjáni
Néptáncmûvészetért
Közalapítvány

rendezvényszervezés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

217. Sólyi Templomért
Alapítvány

tájház felújítás 1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

218. Szabadság Lakótelepi
Baráti Kör

Szabadságpusztai rendezvények
megszervezése

800 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

219. Szabad-Sajtó Kulturális
és Ifjúsági Közhasznú
Egyesület

regionális civil szervezetek közötti
kommunikáció erõsítése

2 800 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

220. Szabolcs Beregi Polgári
Egyesület

utaztatás 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

221. Szatmári „Szõke
Szamos” Egyesület

eszközbeszerzés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

222. Szegényeket Támogató
Egyesület

mûködési költség 100 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

223. Túrkevei Polgári
Társaskör

rendezvényszervezés 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

224. Városi Nyilvánosságért
Alapítvány

I. Lengyel-Magyar „Barátságos”
Labdarúgó Kupa,
rendezvényszervezés,
eszközbeszerzés

2 485 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

225. Védegylet Veszprémért
Egyesület

Rendezvényszervezés, utazási
költség

1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

226. Velencei-tavi
Kistérségért Alapítvány

Velencei-tó környéki
fotódokumentáció összeállítására

1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

227. Zakuszkatanya
Alapítvány a Rászoruló
Lovakért

mûködési költség 200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

228. Zemplénért Civil
Szervezetek Szövetsége

mûködési költség 400 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

229. Zenei Közízlés
Formálásáért Alapítvány

utcazene fesztivál 3 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék”
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2. melléklet a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás összege

(Ft)
Forrás pontos megnevezése

1. Alapítvány a Népirtás és
Tömeges Atrocitások
Nemzetközi Megelõzéséért

Mûködési célú támogatás, Az
emberi jogok nemzetközi
szintû védelmét biztosító
alapítvány 2011. évi mûködése

15 000 000 XVIII. fejezet 5.14. Közhasznú
és egyéb civil szervezetek
támogatása

2. Törökfürdõ Kulturális
Alapítvány

AROMA köztéri vándorkiállítás 5 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

3. Nyíregyházi Fõiskoláért
Alapítvány

„Magyar–lengyel kapcsolatok
a 2011-es, egymást követõ
uniós elnökség tükrében” –
konferencia

2 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

4. Manfred Wörner Alapítvány Európa tágabb szomszédsága 5 700 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

5. Wysocki Légió
Hagyományõrzõ Egyesület

A lengyel-magyar
összetartozás éve

8 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

6. Magyar ENSZ Társaság Mûködési célú támogatás, a
Társaság 2011. évi mûködése

1 500 000 XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása

7. Magyar Atlanti Tanács Mûködési célú támogatás, a
Társaság 2011. évi mûködése

1 500 000 XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása

8. Magyar Atlanti Tanács Új Nemzeti Biztonsági
Stratégiát népszerûsítõ
Roadshow

850 000 XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása”

3. melléklet a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás összege

(Ft)
Forrás pontos megnevezése

I. Oktatás
1. Lakiteleki Népfõiskolai
Közalapítvány

A Lakitelek Népfõiskola mûködésének
(infrastruktúra dologi kiadásai,
személyi jellegû kiadások, népfõiskolai
projektek) támogatása

330 000 000 XX. fejezet 20.3.47
Lakitelek Népfõiskola
támogatása

2. Magyar Innovációs
Szövetség

Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny
költségeihez történõ hozzájárulás

2 500 000 XX. fejezet 20/4/23
Közoktatás hatékonyságát
javító mérés, értékelés

3. Bolyai János
Matematikai Társulat

Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára készülõ csapat
költségeihez történõ hozzájárulás

2 000 000 XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása

4. Kazinczy-díj Alapítvány
– Péchy Blanka emlékére

„Kazinczy-díj Alapítvány-Péchy Blanka
emlékére” elnevezésû alapítvány által
szervezett anyanyelvi versenysorozat
költségeihez történõ hozzájárulás

2 300 000 XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása

5. Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete

Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára
készülõ csapat költségeihez történõ
hozzájárulás

1 000 000 XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
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6. Magyar Kémikusok
Egyesülete

A 8. Nemzetközi Junior
Természettudományi Olimpián induló
magyar csapat részvételének
támogatása

800 000 XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása

7. Doktoranduszok
Országos Szövetsége

2011. évi mûködés és tevékenység
támogatása a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény alapján

21 300 000 XX. fejezet 20.30.22.2
Oktatási társadalmi, civil és
nonprofit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

8. Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája

2011. évi mûködés és tevékenység
támogatása a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény alapján

51 300 000 XX. fejezet 20.30.22.2
Oktatási társadalmi, civil és
nonprofit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

9. Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetségei által
szerkesztett Õrszavak
Magyarságismereti Tanítás
módszertani folyóirat költségeihez,
valamint tankönyvkiadáshoz
hozzájárulás.

3 200 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

10. Bolyai Társaság A Bolyai Társaság Vendégtanár
programjának a segítségével
a Babes-Bolyai Tudományegyetem
egyik legfontosabb szakmai igényéhez
történik hozzájárulás, mely által
lehetõvé válik, hogy az egyetemen
magyarországi oktatók is elõadásokat
tarthassanak.

1 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

11. Horvátországi Magyar
Oktatási és Mûvelõdési
Központ

A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes
Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló
2179/2001. (VII. 13.) Korm. határozat,
továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma, valamint a Horvát
Köztársaság Tudományos, Oktatási és
Sportminisztériuma között 2009–2011.
évekre megkötött oktatási
együttmûködési megállapodás 17.
cikke alapján a NEFMI támogatást
nyújt a Horvátországi Magyar Oktatási
és Mûvelõdési Központ részére
az oktatási tevékenység fejlesztéséhez.

1 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

12. Register, n.o. A Register n.o. által fejlesztett
fizikaoktatásban forradalmi
újdonságnak számító A „Fizikaoktatás
módszertanát segítõ oktatási
segédeszközök és kísérletsorozat”
program költségeihez hozzájárulás.

12 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

13. PRGAMA
Horvátországi Magyar
Tudományos és Mûvészeti
Kör

A támogatás célja az eszéki Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszék mûködési
költségeihez történõ hozzájárulás,
az oktatók bérének finanszírozása.

500 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

14. Rákóczi Szövetség A támogatás célja a „Glória Victis
Kárpát-medencei magyar Ifjúsági
Találkozó és Történelmi Vetélkedõ”
rendezvénysorozat költségeihez
történõ hozzájárulás.

2 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

15. Szent Ferenc
Alapítvány

A támogatás célja a Szent Ferenc
Alapítvány által mûködtetett
kollégiumok költségeihez történõ
hozzájárulás.

4 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
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16. Vajdasági Magyar
Felsõoktatási Kollégium

A támogatás célja a VMFK diákjainak és
tutorainak támogatása havi ösztöndíj
formájában.

11 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása

17. Kárpátaljai Magyar
Fõiskoláért Alapítvány

A támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskola bérjellegû
kiadásaihoz történõ hozzájárulás.

120 000 000 XX. fejezet 20.26.1.19.
Határon túli magyar
felsõoktatási intézmények
támogatása

II. Szociális, család- és ifjúságügy
1. Baptista
Szeretetszolgálat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhanemûk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

2. Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhanemûk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

3. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhanemûk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

4. Magyar Vöröskereszt A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhanemûk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

5. Jól-Lét Alapítvány Családbarát Munkahely Díjjal
kapcsolatos ügyintézés, szervezési
feladatok

3 750 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

6. Nagycsaládosok
Országos Egyesülete

Családot népszerûsítõ
rendezvénysorozat megrendezése

5 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

7. Összefogás a Magyar
Családokért Országos
Kiemelten Közhasznú
Egyesület

Kárpát-medencei családszervezetek
konferenciája és koordináció

7 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
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8. Magyar ENSZ Modell
Diákegyesület

ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált
Program támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.15.3.2
Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok

9. HÖOK (Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája)

EFOTT Fesztivál támogatása 2 000 000 XX. fejezet 20.15.3.2
Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok

10. Borostyán virág
Alapítvány

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

11. Lehetõség
Családoknak 2005
Alapítvány

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása. Shelter
(emberkereskedelem áldozatainak
befogadására szolgáló titkos
menedékház) által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása. Félutas
kiléptetõ ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

14 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

12. Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezete

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

13. Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete

Félutas kiléptetõ ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása. Krízisellátó
rendszer által biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása

8 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

14. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Miskolc

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása. Félutas
kiléptetõ ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

8 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

15. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Szolnok

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

16. Sorsunk és Jövõnk
Alapítvány

Félutas kiléptetõ ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

17. S.O.S. Krízis Alapítvány Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

18. Szt. Cirill és Method
Alapítvány

Krízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

19. Bice-Bóca Alapítvány
a Mozgássérült
Gyermekekért

SORS-Háló projekt támogatása 10 000 000 XX. fejezet 20.20.6
Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét
elõsegítõ programok
támogatása
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20. Kézenfogva,
Összefogás a Fogyatékos
Emberekért Alapítvány

FECSKE modellprogram, azaz
a fogyatékos személyeket nevelõ
családtagok idõszakos
tehermentesítése céljából a fogyatékos
személy otthonában nyújtott szakszerû
felügyelet biztosítása.

68 000 000 XX. fejezet 20.20.6
Fogyatékos személyek
esélyegyenlõségét
elõsegítõ programok
támogatása

21. Magyar
Mentálhigiénés Szövetség

Családok mentális megerõsítését
szolgáló programok

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

22. Kárpát-medencei
Családszervezetek
Szövetsége

Összmagyar Családtanács
találkozójának elõkészítése, szervezése
és koordinációja

3 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

23. Otthon Segítünk
Alapítvány

Fiatal gyermekes családok
megerõsítését szolgáló tevékenység

3 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

24. Végeken Alapítvány Családbarát felsõoktatással
kapcsolatos hatástanulmány, jó
gyakorlatok összegyûjtése, javaslatok
kidolgozása, családbarát közbeszéd
elterjedése érdekében szervezett
programok

5 600 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

25. Magyar Katolikus
Családegyesület

A házasságok és a családok
megerõsítését szolgáló tevékenység
a Családok Éve alkalmából

1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

26. Szeged-Csanádi
Egyházmegye Szent Gellért
Karitász Alapítvány

A házasságok és a családok
megerõsítését szolgáló tevékenység
a Családok Éve alkalmából

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

27. Magyar Református
Egyház Családsegítõ
Szolgálata

A generációk közötti együttmûködést
szolgáló tevékenység

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

28. Evangélikus Belmisszió
Baráti Egyesület

A házasságok és a családok
megerõsítését szolgáló tevékenység

500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

29. Háló a családi
napközikért Közhasznú
Egyesület

Családi Napközik elterjesztését
szolgáló programok

1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

30. Média a Családért
Alapítvány

Családbarát közbeszéd megerõsödés
érdekében folytatott tevékenység

1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

31. Jói-Lét Alapítvány Apák Napi rendezvény 400 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

32. Bibliai
Házassággondozó
Szolgálat

A házasságok és a családok
megerõsítését szolgáló tevékenység –
házassággondozás

900 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

33. Református Közéleti és
Kulturális Központ
Alapítvány

Kontraszt kiállítás megrendezése 6 689 400 XX. fejezet 20.15.3.2
Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok

34. Kék Pont
Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia
Alapítvány

A problémás szerhasználók ellátásának
fejlesztése a VIII. kerületben – modell
projekt

16 000 000 XX. fejezet 20.14
A kábítószer-fogyasztás
megelõzésével kapcsolatos
feladatok

35. Euro-Régió Szociális
Szakmai Közösség
Közhasznú Egyesület

Az új szolgáltatási rendszer
ismereteinek terjesztése a szociális
szolgáltatások fejlesztése érdekében

4 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

36. Jász-Nagykun-Szolnok
Megye ESÉLY Szociális
Közalapítványa

Pszichiátriai-, szenvedélybeteg
szociális ellátás szakmai
szabályrendszerének kialakítása,
ellátási utak és szempontok szakmai
szabályainak kidolgozása

5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

37. Hilscher Rezsõ
Alapítvány

Szakmai szervezetek, szakértõk
tudományos írásainak terjesztése
a szociális szolgáltatások és ellátások
fejlesztése érdekében

2 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
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38. Kézenfogva Alapítvány Fogyatékos személyek komplex
szükséglet felmérõ módszerének
kidolgozása

5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

39. Magyar Speciális
Mûvészeti Mûhely
Egyesület

A fogyatékos személyek társadalmi
elfogadottságának erõsítése és
esélyegyenlõségük biztosítása
érdekében fogyatékos személyek
mûvészeti tevékenységének
koordinációja, a kulturális programok
szervezése és a különféle
szolgáltatások biztosítása

5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

40. „Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért”

Nyitott tanulási központok
hálózatának fenntartása és
mûködtetése, módszertani fejlesztések
ellátása

15 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása

41. CÉHálózat – Civil
Érdekvédelmi Hálózat
a Fogyatékos Embereknek
Szociális Szolgáltatást
Nyújtó Civil Szervezetekért

Mûködési támogatás 400 000 000 XX. fejezet 20.30.25.5
Fogyatékos személyek
országos és regionális
szervezetei

42. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Kísérõ nélküli kiskorúak ellátása során
szakmai támogatás,
projektkoordinációs feladatok

5 492 000 XX. fejezet 20.16.4
Magyarországon kísérõ
nélküli külföldi kiskorúak
ellátása

43. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Kísérõ nélküli kiskorúak otthonának
mûködtetése

21 007 844 XX. fejezet 20.16.4
Magyarországon kísérõ
nélküli külföldi kiskorúak
ellátása

44. Szövetség az Életen át
Tartó Tanulásért

Mûködési támogatás 20 000 000 20/16/1 Szociális alap és
szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

III. Kultúra
1. A Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat
mûködési támogatása

A támogatás hozzájárul
az ismeretterjesztõ társulat országos
hatókörû szakmai szervezeteinek,
regionális és területi bázisainak
mûködéséhez, a felnõttoktatás és
képzés nemzetközi kapcsolatainak
gondozásához.

15 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

2. Európai Folklór
Központért Egyesület

A folklórral kapcsolatos különbözõ
területek, a kutatás, a hagyományos
kultúrák és az oktatás közötti
közvetítés támogatása, konferenciák,
rendezvények szervezésével,
kiadványok publikálásával és szakértõi
tevékenységgel kapcsolatos feladatok
támogatása; az évente megjelentetett
Hungárián Heritage elnevezésû, angol
nyelvû kiadvány támogatása.

8 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

3. Magyar Népfõiskolai
Társaság, Magyar
Népfõiskolai Kollégium,
KALOT Katolikus
Népfõiskolai Mozgalom,
Örökség Népfõiskolai
Szövetség

A népfõiskolai mozgalmak mûködési
költségeinek támogatása (az országos
hatókörû népfõiskolák minimális
mûködési feltételeinek biztosítása,
valamint a legszükségesebb tárgyi
eszközök, berendezések beszerzése.)

13 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

38526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



4. Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesülete

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és
a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 91. § (1) bekezdés
c) pontja elõírja a kultúráért felelõs
minisztérium számára a TEMI
mûködési költségeinek támogatási
kötelezettségét. Ez teszi ugyanis
lehetõvé a szervezet 61 tagintézménye
számára a meghatározott
alaptevékenységek ellátásához
szükséges mûködési feltételek
biztosítását.

535 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

5. Központi Bányászati
Múzeum Alapítvány

A múzeum éves mûködési támogatása.
Az értékmentési tevékenység
elõsegítése: a gyûjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megõrzését és hozzáférhetõségét
szolgáló feladatok ellátása.

17 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok –
közgyûjtemények nemzeti
értékmentõ programja

6. Magyar Olajipari
Múzeum Alapítvány

A múzeum éves mûködési támogatása.
Az értékmentési tevékenység
elõsegítése: a gyûjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megõrzését és hozzáférhetõségét
szolgáló feladatok ellátása.

10 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok –
közgyûjtemények nemzeti
értékmentõ programja

7. Textilmúzeum
Alapítvány

A múzeum éves mûködési támogatása.
Az értékmentési tevékenység
elõsegítése: a gyûjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megõrzését és hozzáférhetõségét
szolgáló feladatok ellátása.

4 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok –
közgyûjtemények nemzeti
értékmentõ programja

8. A Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi
Társasága

A mûködési célú támogatás az alapját
képezi annak a sokrétû hazai, illetve
nemzetközi szakmai és koordinatív
tevékenységnek, amelyet a szervezet
az anyanyelvfejlesztéssel és
-védelemmel foglalkozó
Kárpát-medencei, illetve a nyugati és
a tengeren túli diaszpórában
tevékenykedõ magyar szervezetek
körében végez. A Nyelvünk és
Kultúránk c. folyóirat megjelenésének
támogatása. A társaság által kiadott
könyvek elsõsorban a határon túli
magyar kultúra, a regionális lét
jellemzõirõl szólnak.

15 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

9. Anyanyelvápolók
Szövetsége

2011-ben az Anyanyelvápolók
Szövetsége országos és regionális
nyelvmûvelõ, nyelvvédõ, nyelvfejlesztõ
programjainak, rendezvényeinek,
táborainak, az Édes Anyanyelvünk c.
szakmai lap, illetve a Helyneveink
érdekességei, tanulságai, népi
magyarázatai címû, a NEFMI-vel
közösen meghirdetett anyanyelvi
pályázat lebonyolítási költségeihez
járulnánk hozzá.

20 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

10. József Attila Kör Solitude (német–magyar) íróprogram 4 500 000 XX. fejezet 20.8.5.2
Kétoldalú kulturális
munkatervi feladatok

11. Magyar Rendezõk
Céhe

Árvay Jolán-díj támogatási összege 300 000 XX. fejezet 20.11.1
Filmszakmai támogatások
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12. Magyar Újságírók
Országos Szövetsége

A Filmkritikusok díjához támogatás 500 000 XX. fejezet 20.11.1
Filmszakmai támogatások

13. Magyar Könyv
Alapítvány (illetve
utódszervezete)

Fordítás-támogatási pályázatok,
irodalmi marketing

20 000 000 XX. fejezet 20.13.4
Mûvészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok

14. MISZJE Mûködési támogatás 10 000 000 XX. fejezet 20.13.4
Mûvészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok

15. Tokaji Írótábor
Egyesület

2011. Tokaji Írótábor megrendezése 2 000 000 XX. fejezet 20.13.4
Mûvészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok

16. Arany János Alapítvány Programtámogatás 11 500 000 XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása

17. Budapesti
Fesztiválzenekar
Alapítvány

Programtámogatás 450 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása

18. Európai Utas
Alapítvány

Programtámogatás 7 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása

19. Magyar Fordítóház
Alapítvány

Programtámogatás 5 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása

20. Szépirodalmi Figyelõ
Alapítvány

Programtámogatás 3 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása

21. Alternatív és Független
Színházak Szövetsége

Mûködési támogatás 200 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

22. ASSITEJ Gyermek- és
Ifjúsági Színházak
Nemzetközi Szövetségének
Magyar Központja
Egyesület

Mûködési támogatás 200 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

23. Erkel Ferenc Társaság Mûködési támogatás 160 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

24. Fiatal Iparmûvészek
Stúdiója Egyesület

Mûködési támogatás 2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
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25. FISZ Fiatal Írók
Szövetsége

Mûködési támogatás 2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

26. Fiatal Képzõmûvészek
Stúdiója Egyesület

Mûködési támogatás 2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

27. IBBY-Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsának
Magyar Egyesülete

Mûködési támogatás 450 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

28. ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottsága
Egyesület

Mûködési támogatás,
programtámogatás

2 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

29. Ifjú Zenebarátok
Magyarországi Szervezete

Mûködési támogatás 100 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

30. József Attila Kör Mûködési támogatás 1 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

31. Kortárs Táncszínházi
Egyesület

Mûködési támogatás 160 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

32. Liszt Ferenc Társaság Mûködési támogatás 160 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

33. Magyar
Alkotómûvészek Országos
Egyesülete

Mûködési támogatás 20 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

34. Magyar Festõk
Társasága

Mûködési támogatás 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
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35. Magyar Fotómûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás 2 900 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

36. Magyar
Grafikusmûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

37. Magyar Írók Egyesülete Mûködési támogatás 160 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

38. Magyar Írószövetség Mûködési támogatás 9 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

39. Magyar Játékszíni
Társaság

Mûködési támogatás 100 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

40. Magyar
Kárpitmûvészek Egyesülete

Mûködési támogatás 150 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

41. Magyar
Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége

Mûködési támogatás 5 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

42. Magyar
Képzõmûvészeti és
Iparmûvészeti Társaságok
Szövetsége

Mûködési támogatás 800 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

43. Magyar Kodály
Társaság

Mûködési támogatás 150 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

44. Magyar Muzsikus
Fórum

Mûködési támogatás 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
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45. Magyar Mûfordítók
Egyesülete

Mûködési támogatás 100 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

46. Magyar PEN Club Mûködési támogatás 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

47. Magyar Színházi
Társaság

Mûködési támogatás 1 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

48. Magyar Szimfonikus
Zenekarok Szövetsége

Mûködési támogatás 150 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

49. Magyar Szobrász
Társaság

Mûködési támogatás 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

50. Magyar Táncmûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás 1 500 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

51. Magyar Teátrumi
Társaság

Mûködési támogatás 1 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

52. Magyar Zenei Tanács Mûködési támogatás 3 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

53. Magyar Zenemûvészeti
Társaság

Mûködési támogatás 150 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

54. Magyar Zeneszerzõk
Egyesülete

Mûködési támogatás 150 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
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55. MAMÛ Társaság Mûködési támogatás 1 200 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

56. MASZK Országos
Színészegyesület

Mûködési támogatás 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

57. Mûkritikusok
Nemzetközi Szövetsége
(AICA) Magyar Tagozata

Mûködési támogatás 200 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

58. Nemzetközi Kodály
Társaság

Mûködési támogatás 100 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

59. Nemzetközi Színházi
Intézet Magyar Központja

Mûködési támogatás 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

60. Porta Speciosa
Egyesület (Mûemléki
Kutatás és Kézmûvesség
Hálózata, „Porta Speciosa”
Közhasznú Egyesület)

Mûködési támogatás,
programtámogatás

600 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

61. Szépírók Társasága Mûködési támogatás 3 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

62. UNIMA Nemzetközi
Bábmûvész-Szövetség
Magyar Központja

Mûködési támogatás 160 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

63. Város- és Faluvédõk
Szövetsége (Hungária
Nostra)

Mûködési támogatás,
programtámogatás

600 000 XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

64. Cracovia Express
Magyar–Lengyel Kulturális
Alapítvány

Krakkói Magyar Centrum mûködési
költségeihez történõ hozzájárulás

3 000 000 XX. fejezet 20.8.10.2
Kulturális szakdiplomáciai
feladatok

65. Finnugor Népek
Világkongresszusa Magyar
Nemzeti Szervezete

A finnugor együttmûködéssel
kapcsolatos feladatok finanszírozására

5 000 000 XX. fejezet 20.8.10.2
Kulturális szakdiplomáciai
feladatok

66. Ház a Réten Közhasznú
Egyesület

18. Országos Diák-filmszemle
megvalósítása

2 500 000 XX. fejezet 20.11.1.
Filmszakmai támogatások
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67. Égtájak Kulturális és
Közmûvelõdési Egyesület

„Mûvészeti Karaván Budapesten”
programtámogatás

2 000 000 XX. fejezet 20.5.18.2
Határon túli kulturális
feladatok támogatása

68. Országos
Diákszínjátszó Egyesület

Országos Diákszínjátszó Fesztivál
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

300 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

69. Anyám Fekete Rózsa
Alapítvány

„Anyám Fekete Rózsa” vers- és
prózamondó verseny
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

200 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

70. Magyar Versmondók
Egyesülete

XIII. Latinovits Zoltán vers- és
prózamondó verseny és a Tóth Árpád
nemzeti vers- és prózamondó találkozó
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

250 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

71. Magyar
Drámapedagógiai Társaság

„XX. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó”
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

500 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

72. Zéta Kulturális
Egyesület

„Országos Falusi Színjátszó Találkozó”
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

73. Magyar Bábjátékos
Egyesület

„XIII. Zsákomban a bábom” nemzetközi
bábfesztivál megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

74. Magyar Fotómûvészeti
Alkotócsoportok Országos
Szövetsége

„Magyar Fotográfia Napja” rendezvény
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

150 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

75. Fényképezés
Alapítvány

„Országos Diák Fotókiállítás”
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

76. Honismereti Szövetség „Országos Ifjúsági Honismereti
Akadémia” rendezvény
lebonyolításához történõ hozzájárulás

300 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

77. Magyar Szín-Játékos
Szövetség

„Magyar Mûvek Szemléje” rendezvény
lebonyolításához történõ hozzájárulás

200 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

78. KultúrÁsz Közhasznú
Egyesület

Felnõttnevelési és Közmûvelõdési
tudományos és szakmai konferencia
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

700 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

79. Szabó Magda Szellemi
Örökségéért Alapítvány

Szabó Magda örökségének megõrzése,
kiadvány és jubileumi programok
megrendezése, plakettek, kiállítások
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás

250 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

80. Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége
(KÓTA)

Mûködési támogatás 500 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

81. Folklórfesztiválok
Magyarországi Szövetsége

Mûködési támogatás 1 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

82. Történelmi Túra Utak
Vidékfejlesztésért
Egyesület

Mûködési támogatás 4 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

83. Magyar Filmmûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás 5 000 000 XX. fejezet 20.11.1.1.
Filmszakmai támogatások

IV. Egészségügy
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1. Magyar ILCO Szövetség 2011. évi mûködési támogatás 15 000 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok

2. Rákbetegek Országos
Szövetsége

2011. évi mûködési támogatás, ezen
belül
– Központi iroda mûködése;
– Tagszervezetek mûködésének
támogatása;
– Napforduló Segítõ Szolgálatok
mûködéséhez hozzájárulás;
– Elõadások, rehabilitációs és
betegoktatási programok szervezése

20 000 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok

3. Transzplantációs
Alapítvány a Megújított
Életekért

A Transzplantáció Európai
Világnapjának megrendezése.

1 500 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok

4. Asztmás és Allergiás
Gyermekek Magyarországi
Egyesülete

2011. évi mûködési támogatás 3 400 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok

5. Magyar Orvostörténelmi
Társaság

Semmelweis Ignác életmûvének és
a róla szóló monográfiák archiválása,
digitalizálása

700 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok

6. Magyar Rezidens
Szövetség

Egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakképzéssel kapcsolatos szabályozás
kialakításában való aktív
közremûködés, háttéranyagok
készítése

8 000 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok

7. Szakmai Egyesület
a Gyógyúszó Gyermekekért

Az OEP 10 kódszámú gyógyúszást
szolgáltató csoportok munkájának
segítése, érdekképviselete

5 000 000 XX. fejezet 20.22.02./21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/egyéb
egészségpolitikai feladatok

8. Magyar
Szervátültetettek Országos
Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége

A szervátültetett emberek életérõl
szóló konferencia megrendezése,
illetve az ott elhangzó beszédek könyv
formában történõ megjelentetése.

3 000 000 XX. fejezet 20.22.18./1.
„Országos Vérellátó
Szolgálat fejlesztési
feladatainak és egyéb
fejezeti feladatok ellátása /
Országos Vérellátó
Szolgálat fejlesztési
feladatai és egyéb fejezeti
feladatok

V. Sport
1. Nemzeti Sport Intézet
(országos sportági
szakszövetségek,
sportszervezetek,
sportiskolák)

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása:
– Sport XXI. Utánpótlás-nevelési
program;
– Héraklész Program;
– sportiskolák támogatása;
– egyéb utánpótlás-nevelési
feladatok;

1 489 800 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési
feladatok

2. Sportági országos
szakszövetségek
(asztalitenisz, baseball,
gyeplabda, judo, öttusa,
sportlövészet, tollaslabda,
taekwondo)

Duna Kupa versenysorozat támogatása 5 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési
feladatok

38534 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



3. Sportiskolák Országos
Szövetsége

A Sportiskolák Országos Szövetsége
szakmai munkájának támogatása:
konferenciák szervezésének
támogatása, a legjobb sportiskolák
munkáját elismerõ Díjátadó Gála
támogatása, sportiskolai intézmények
sportversenyei megszervezésének és
lebonyolításának támogatása.

2 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési
feladatok

4. Wesselényi Miklós Sport
Közalapítvány

Csanádi Árpád Általános Iskola,
Középiskola és Pedagógiai Intézet
fenntartási költségeinek támogatása
(pedagógusok, alkalmazottak
munkabére és járulékai, közüzemi
díjak, vagyonvédelem díja, takarítás,
szemétdíj)

124 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési
feladatok

5. Magyar Birkózó
Szövetség

Kadet Világbajnokság rendezési
költségeinek támogatása

15 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

6. Magyar Jégkorong
Szövetség

Divízió 1. Jégkorong Világbajnokság
rendezési költségeinek támogatása

45 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

7. Magyar Judo Szövetség Hungária Világkupa rendezési
költségeinek támogatása

5 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

8. Magyar Kajak-kenu
Szövetség

Gyorsasági Kajak-kenu Világbajnokság
rendezési költségeinek támogatása

325 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

9. Magyar Korfball
Szövetség

U21 Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása

500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

10. Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége

ALL STAR Kosárlabda Gála rendezési
költségeinek támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

11. Magyar Ökölvívó
Szövetség

Junior Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása

20 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

12. Magyar Öttusa
Szövetség

Öttusa Nõi és Férfi Világkupa rendezési
költségeinek támogatása

10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

13. Magyar Triatlon
Szövetség TVK-MALI
Triatlon Klub

TVK ITU Világkupa rendezési
költségeinek támogatása

10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

14. Magyar Úszó
Szövetség

Learn toSwim Úszó Szeminárium
rendezési költségeinek támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

15. Magyar Vívó Szövetség Nõi Párbajtõr Világkupa rendezési
költségeinek támogatása.
Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard
Világkupa rendezési költségeinek
támogatása

10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

16. Regnum Marianum
Sport Egyesület

Deák András asztalitenisz
emlékverseny megrendezésének
támogatása

350 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

17. Vasas SC Vasas SC megalakulásának 100 éves
jubileumi ünnepségsorozatának
támogatása

1 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

18. Nemzeti Sport Intézet,
Magyar Labdarúgó
Szövetség

Országos sportági szakszövetségek
akadémiai rendszerének kialakításával,
továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ
feladatainak támogatása

2 200 000 000 XX. fejezet 20.23.5.
Országos sportági
szakszövetségek akadémiai
rendszerének
kialakításával, továbbá
az MLSZ
utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak
támogatása

19. Magyar Kerékpáros
Túrázók Országos
Szövetsége

Mûködési támogatás (közüzemi
díjak/gáz, áram/, kommunikációs
költségek/telefon, internet, posta/,
bérjellegû kifizetések és a hozzájuk
tartozó járulékok)

1 297 410 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása
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20. Magyar
Szabadidõsport Szövetség

Mûködési támogatás (iroda bérleti díj
/BMSK/, kommunikációs költségek
/telefon, internet, posta/, közlekedési
költségek, értekezlet szervezési
költségei)

6 487 070 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

21. Magyar
Szabadidõsport Szövetség

A Magyar Szabadidõsport Szövetség
szervezésében megrendezésre kerülõ
„Konferencia a szabadidõsport
2011. évi feladatairól és lehetõségeirõl”
címû konferencia megszervezésének
támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

22. Magyar Technikai és
Tömegsportklubok
Országos Szövetsége

Mûködési támogatás (közüzemi
díjak/áram, gáz, víz/ ingatlan
üzemeltetési díjak, bérjellegû
kifizetések és azok járulékai, bérelt
gépjármû üzemanyagköltsége)

6 487 070 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

23. Magyar
Természetbarát Szövetség

Mûködési támogatás (közüzemi díjak
/gáz, áram/, kommunikációs költségek
/telefon, internet/, bérjellegû
kifizetések és a hozzájuk tartozó
járulékok)

7 228 450 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

24. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Szenior Sport pályázat: elsõdlegesen
a szenior korosztály aktív,
sporttevékenységgel és mozgással
eltöltött idejének növelése a Nordic
Walking programon, és a hobby
sportok gyakorlására alkalmas
sporteszközök, a célcsoporthoz való
eljuttatásán keresztül.

50 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

25. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Egészségjavítást célzó
sporttevékenységek támogatása:
a szabadidõsport szinten ûzött
sportágak (csapat + egyéni), egyesületi
formában végzett, elsõsorban
egészségjavítást célzó
sporttevékenységének aktivizálása,
elsõsorban mûködési és
eszköztámogatás formájában.

100 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

26. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Grundsportágak sportpálya építési
pályázat: szabadidõsport jellegû
mozgásos tevékenységek
színvonalának emelése és
koordináltabbá tétele érdekében
szabadtéri multifunkciós sportpályák
létesítése.

90 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

27. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Fogyatékos személyek és HHH
csoportok számára szabadidõs
pályázat: a fogyatékos személyek és
szociálisan hátrányos helyzetû
csoportok egészségügyi helyzetének
javítása, az egészséges életmód iránti
figyelem széles körû felkeltése,
valamint szabadidõs
sporttevékenységek aktivizálása,
szabadidõsport események és
eseménysorozatok támogatásán
keresztül.

50 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása
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28. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Tárt Kapus Létesítmények pályázat:
szabadidõs és közösségi sportolásra
alkalmas sportlétesítmények minél
szélesebb körben, és minél nagyobb
volumenben való kihasználtságának
aktivizálása.

80 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport
támogatása

29. Magyar Edzõk
Társasága

2011. évi szakmai és mûködési
támogatás

6 700 000 XX. fejezet 20.23.28
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése
és projektjei

30. Magyar
Sporttudományi Társaság

2011. évi szakmai és mûködési
támogatás

30 500 000 XX. fejezet 20.23.28
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése
és projektjei

31. Magyar Testnevelési
Egyetem Támogató Köre
Alapítvány

OKJ-s vizsgaelnökök országos
felkészítõ tanácskozása
megrendezésének támogatása

400 000 XX. fejezet 20.23.28.
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése
és projektjei

32. Magyar Labdarúgó
Szövetség

A sportrendezvények biztonságáról
szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó, az MLSZ által,
illetve az MLSZ versenyrendszerében
szervezett mérkõzésnek helyt adó
sportlétesítmények mûszaki,
infrastrukturális és biztonságtechnikai
felmérésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatok megvalósítása,
a pályázat lebonyolítása, valamint
a rendszer üzemeltetése és
karbantartása.

960 000 000 XX. fejezet 20.24.10 Az
MLSZ sportlétesítmények
biztonságtechnikai
fejlesztésével összefüggõ
feladatainak támogatása

33. Magyar Golf Szövetség Junior Golf Európa-bajnokság (Young
Masters) rendezési költségeinek
támogatása (jogdíj, létesítmény és
egyéb bérleti díjak, utazással, szállással,
étkezéssel, szállítással, versenyhelyszín
kiépítésével összefüggõ költségek,
reklám és marketing, grafikai, nyomdai
költségek, napidíjak/hazai és
nemzetközi tisztségviselõk,
közremûködõk/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások, eredményhirdetés,
egészségügyi és mentõ szolgálat,
doppingellenõrzés, érem, serleg,
szervezésben közremûködõk díjazása,
nyitó és záróünnepség, média és
kommunikációs költségek, TV
közvetítés és szükséges tárgyi
eszközök, rendõrség, és egyéb
személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei)

3 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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34. Magyar Torna
Szövetség

A 14. World Gymnastrada-n történõ
részvétel költségeinek támogatása (a
magyar gimnasztráda csapatnak
a 2011. július 10–16. között a svájci
Lausenne-ban megrendezendõ 14.
World Gymnastrada-n történõ
részvételének támogatása: utazással,
szállítással, szállással, étkezéssel
összefüggõ költségek)

1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

35. Magyar Motorsport
Szövetség

Kunmadarasi UEM Dragbike
Európa-bajnoki futam rendezési
költségeinek támogatása (jogdíj,
létesítmény- és egyéb bérleti díjak,
szállás, étkezés, szállítás,
versenyhelyszín kiépítésével
összefüggõ költségek, reklám és
marketing, grafikai, nyomdai
költségek, napidíjak/hazai és
nemzetközi tisztségviselõk,
közremûködõk/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások, eredményhirdetés,
egészségügyi és mentõ szolgálat,
doppingellenõrzés, érem, serleg,
szervezésben közremûködõk díjazása,
média és kommunikációs költségek, TV
közvetítés és szükséges tárgyi
eszközök, rendõrség, és egyéb
személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei)

2 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

36. Molnár-Sziget Horgász
Egyesület

Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történõ részvétel
költségeinek támogatása (A 2011.
június 4–5. között a szerbiai
Golubacban megrendezett
Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történõ részvétel
támogatása: utazással, szállítással,
szállással, étkezéssel, összefüggõ
költségek)

2 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

37. Pénzügyminisztériumi
Sport Club

A Pénzügyminisztériumi Sport Club
2011. évi mûködése és szakmai
feladatai ellátásának támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, sportszerek, sporteszközök,
közüzemi díjak /gáz, áram/,
kommunikációs költségek /telefon,
internet/)

250 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

38. Magyar Rendészeti
Sportszövetség

Rendõr Tenisz
Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, doppingellenõrzés,
szervezésben, lebonyolításban
közremûködõk díjazása)

500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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39. Magyar Ökölvívó
Szakszövetség

Junior Európa-bajnokságra történõ
felkészülés támogatása (létesítmény-,
terem- és egyéb bérleti díjak,
felkészüléssel, edzõtábori szállással,
étkezéssel, utazással, szállítással
összefüggõ költségek, bér jellegû
kifizetések és a hozzájuk tartozó
járulékok)

5 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

40. Budapesti Tekézõk
Szövetsége

Kató Ferenc Emlékverseny rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása)

200 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

41. Magyar Sakkszövetség Férfi Sakkcsapat Világbajnokságon
történõ részvétel költségeinek
támogatása (A magyar férfi
sakkcsapatnak a 2011. július 16–26.
között a kínai Ningbo-ban
megrendezésre kerülõ Férfi Sakkcsapat
Világbajnokságon történõ
részvételének támogatása:
felkészüléssel, utazással, szállással,
szállítással, étkezéssel összefüggõ
költségek bér jellegû kifizetések és
a hozzájuk tartozó járulékok)

15 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

42. Pro-Art Táncstúdió
Sportegyesület

Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokság
rendezési költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása)

500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

43. Debreceni Ballon
Repülõ Klub

XXXI. Magyar Nemzeti Bajnokság és
XI. Debrecen Kupa Nemzetközi
Hõlégballonverseny megrendezésének
támogatása (létesítmény- és egyéb
bérleti díjak, utazással, szállással,
étkezéssel, szállítással, versenyhelyszín
kiépítésével összefüggõ költségek,
napidíjak, verseny lebonyolításához
szükséges informatikai, technikai és
egyéb szolgáltatások,
eredményhirdetés, egészségügyi,
mentõ szolgálat, doppingellenõrzés,
érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása, média és kommunikációs
költségek, rendõrség, és egyéb
személy és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei).

12 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

44. Feledékeny Emberek
Hozzátartozóinak
Társasága

Szentmise Puskás Ferenc Lelki üdvéért
Halálának 5. Évfordulóján,
Emlékkoncert
Az Alzheimer-kór Magyar Áldozataiért
elnevezésû esemény
megrendezésének támogatása.

250 000 XX. fejezet 20.23.25. Sport
népszerûsítésével
összefüggõ kiadások
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45. Magyar Lovassport
Szövetség

Az OTP Bank Lovas Világkupa
megrendezésének támogatása:
különösen a létesítmény, berendezés
és egyéb bérleti díjak, mobil lóistállók
kialakítása, bérlete, érem, serleg
vásárlása, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása, a pálya építésével,
karbantartásával, bontásával
kapcsolatos költségek bérleti díja
mentõszolgálat, és
az állategészségügyi szolgáltatások
költségei, a hangosítással, világítással,
eredményjelzéssel összefüggõ
kiadások támogatása.

10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

46. Yamaha City No. 1.
Mini és Motoros Team

A Qtel FIMEndurance Világbajnokság
katari futamán történõ részvétel
költségeinek támogatása: különösen
a futamra történõ felkészüléssel,
utazással, szállással, szállítással,
étkezéssel összefüggõ költségek
támogatása.

1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása”

4. melléklet a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó társadalmi
szervezet

Támogatott feladat
Támogatás összege

(Ft)
Forrás pontos megnevezése

1. Hortobágyi
Természetvédelmi
Egyesület

„Szikes tavi élõhely-rehabilitáció
a Hortobágyon” c. LIFE+ pályázathoz
szükséges önrész biztosítása.

26 000 000 XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmi pályázatok
támogatása

2. WWF Magyarország „Nagykõrösi pusztai tölgyesek
rekonstrukciója” LIFE Nature
pályázatban a Duna–Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság melletti civil partner
támogatása.

1 751 000 XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmi pályázatok
támogatása

3. WWF Magyarország A Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság területén található
Natura 2000 területen a „Közösségi
jelentõségû ártéri élõhelyek védelme
a Béda–Karapancsa különleges
természetvédelmi területen (pSCI)
található Szabadság szigeten és
mellékágánál” c. pályázat civil
szervezet általi megvalósításának
támogatása.

13 226 000 XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmi pályázatok
támogatása

4. Avasi Polgárõr
Egyesület

Szárazelem gyûjtési verseny
motivációja: ajándékvásárlás és
környezetvédelmi tábor.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
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5. TDK-ért Közhasznú
Alapítvány

A környezettudomány témában
kiváló eredményeket elérõk számára
különdíj alapítása és biztosítása,
továbbá részükre a Pro Scientia
Aranyéremmel együtt a különdíjak
átadásának megszervezése
a XXX. Jubileumi OTDK ünnepi záró
rendezvényének keretén belül.

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

6. Magyar Ökológusok
Tudományos Egyesülete

Az „Özönnövények ökológiája és
kezelése” témájú nemzetközi
konferencia szervezése.

300 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

7. Magyar Kémikusok
Egyesülete

A Természet Világa c. újság
környezetvédelmi témájú kiadásának
megjelentetése.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

8. Pusztaszeri Lovas
Közhasznú Egyesület

Országos Természetfilm-fesztivál
megrendezése Pusztaszeren.

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

9. Magyar Néprajzi
Társaság

„Használtcikk kultúrák
a rendszerváltás utáni
Közép-Európában” címû
tanulmánykötet megjelentetése.

200 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

10. Akarat DSE
Budapest

Gyógyúszás terápia. 200 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

11. Környezetvédelmi
Újságírók Társasága

Greenfo – Zöld iránytû a Neten.
A Környezetvédelmi Újságírók
Társasága által üzemeltetett zöld
hírportál mûködtetése és fejlesztése.

1 500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

12. Magyar a Magyarért
Alapítvány

Környezetpolitikai rovat a Kapu c.
folyóiratban.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

13. Duna Kör Egyesület A Pannon régió élõ öröksége,
a Natura 2000 c. kiadvány
megjelentetése.

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

14. Magyar Haltani
Társaság

TISCINET nemzetközi hálózat
metaadatbázis mûködési alapjainak
megteremtése és pályázatok
elõkészítése.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

15. A Kultúra és
Mûvészet Szeretete
Alapítvány

Andreas Malm: Hamarosan túl késõ
lesz – avagy a klímaváltozás
árnyékában c. könyvének
magyarországi megjelentetése.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

16. Magyar Madártani
és Természetvédelmi
Egyesület

Madártávlat – madártani és
természetvédelmi magazin
megjelentetése.

2 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

17. Levegõ
Munkacsoport

Európai Mobilitási Hét
„Közlekedj ÖKOsan!” pályázat díjainak
beszerzése.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

18. Országos Polgárõr
Szövetség

Támogatás 2011. évre,
együttmûködési szerzõdés alapján.

10 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
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19. Zöld Szív Ifjúsági
Természetvédõ
Mozgalom

A szervezet mûködésének
támogatása.

200 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

20. Természetes
Életmód Alapítvány

Ökológiai gazdálkodói és oktató
program a Természetes Életmód
Alapítvány (TEA) Agostyán,
Ágoston-liget mûködési területén.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

21. Ormánság
Alapítvány

„Fenntartható közösségek – tájbarát
mezõgazdaság” konferencia
szervezése.

250 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

22. Környezeti
Tanácsadó Irodák
Hálózata Szövetség
(KÖTHÁLÓ)

A KÖTHÁLÓ mûködtetése keretében
lakossági tanácsadás és
szemléletformálás.

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

23. Magyar Ipari
Ökológiai Társaság

A „The International Network of
Resource Information Centers”
(„Balaton Group”) nemzetközi,
a fenntartható fejlõdés vezetõ
kutatóit tömörítõ hálózat 2011.
szeptemberi, jubileumi, 30 éves,
magyarországi tanácskozása.

2 500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

24. Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat

Cholnoky-pályázat folyamatos
fenntartása.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

25. Természetbúvár
Alapítvány

TermészetBúvár c. kiadvány
támogatása.

1 500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

26. Kerekegylet
Közhasznú Egyesület

„Város és vidéke” – az ökológiai
fenntarthatóság szempontjainak
megfelelõ kulturális és gazdasági újító
kezdeményezések kutatása.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

27. Nógrádi Geopark
Egyesület

„Magyarország védett és védelemre
érdemes földtudományi értékei,
közgyûjteményei és
bányászattörténeti emlékei” kötet
„geoparki” szócikkeinek elõállítása,
dokumentálása, szerkesztése.

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

28. Duna Charta
Egyesület

Az elmúlt 30 év Duna-mozgalommal,
és a negyedszázados táji léptékû
monitoringgal kapcsolatos film-, fotó-
és szövegdokumentációinak
nyilvánossá tétele.

1 500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

29. Magyar
Növénynemesítõk
Egyesülete

Növénynemesítési Tudományos
Napok konferencia támogatása.

100 000 XII. fejezet 20.3.2. Agrárkutatás,
tanüzemek, szakképzés
támogatása

30. Természetfilm.hu
Tudományos
Filmmûhely Egyesület

Nemzeti Vidékstratégiát bemutató 12
részes sorozat 1. részének elkészítése.

1 550 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

31. Magyar
Agrártudományi
Egyesület

Aktuális mezõgazdasági kérdésekrõl
szóló elõadássorozat, 12 alkalommal.

400 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

32. Közép-Európai
Kultúráért Alapítvány

A Nagyítás c. kulturális, irodalmi
hetilap népszerûsítése, a magyar
vidéki értelmiség szervezése.

1 500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

33. A Varázslatos Alföld
Falusi Turizmusáért
Egyesület

Hagyományõrzõ rendezvény
megtartása.

250 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
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34. Magyar
Agártenyésztõk
Egyesülete

Tenyésztõ díjazása, állományfelmérés,
kiadvány, kisfilm készítése.

1 000 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

35. Magyar Biokultúra
Szövetség

Biokontroll tudományos újság
2011. évi számainak kiadása.

1 800 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

36. GATE Zöld Klub A Gödöllõi dombság c. könyv kiadása. 300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

37. Esztergom
Szentgyörgymezõ
Kertbarátköri Egyesület

Új Kenyér Ünnepe. 200 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

38. Magyar Termelõi
Értékesítõ és Szolgáltató
Szervezetek/
Szövetkezetek HANGYA
Együttmûködése

Intézményhálózat kiépítése a Nemzeti
Vidékfejlesztési Koncepcióhoz
kapcsolódóan.

1 800 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

39. Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége (MAGOSZ)

Mûködési költségek. 7 500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

40. Muzsikál az Erdõ
Alapítvány

Mátrai Mûvészeti Napok támogatása. 300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

41. Magyar Ház
Alapítvány

Dr. Kiszely István: Magyar õstitkok,
örökség eleinktõl címû,
hungarikumokat összefoglaló
kiadvány.

200 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

42. Magyarországi
Tanyákon Élõk
Egyesülete

Falunap és kemencefesztivál. 250 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

43. Csomagolási és
Anyagmozgatási
Országos Szövetség

HUNGAROPACK verseny különdíjai. 150 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

44. Nyitott Kert
Alapítvány

Babatvölgyi aratóünnep. 500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

45. Alföldi Erdõkért
Egyesület

Alföldi Erdõkért Egyesület – Kutatói
Nap 2011; Az erdõk éve 2011
rendezvényei; Fórum – „Az Erdõk
Nemzetközi Éve 2011” Az Alföld
fásításának jelentõsége.

500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

46. Gamás Kultúrkör
Egyesület

Hagyományõrzõ Arató Fesztivál. 200 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

47. KORALL
Társadalomtörténeti
Egyesület

Ö. Kovács József: A vidéki
Magyarország politikai
társadalomtörténetei 1945–1965. c.
könyv kiadásának elõkészítése.

500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

48. Gyommentes
Környezetért Alapítvány

Parlagfûvel kapcsolatos kutatási
eredményeket értékelõ anyag
kiadása.

500 000 XII. fejezet 20.3.10. Parlagfû
elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának támogatása

49. Magyar
Növényvédelmi Társaság

Nemzetközi együttmûködést segítõ
egyeztetések, tapasztalatcsere.

500 000 XII. fejezet 20.3.10. Parlagfû
elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának támogatása

50. Parlagfûmentes
Magyarországért
Egyesület

Felderítési módszer hatékonyságának
növelése.

2 000 000 XII. fejezet 20.3.10. Parlagfû
elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának támogatása

51. Pannon Egyetem
Georgikon Alapítvány

Országos Tudományos Diákköri
Konferencia támogatása.

1 000 000 XII. fejezet 20.3.10. Parlagfû
elleni közérdekû védekezés
végrehajtásának támogatása
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52. Magyar Földmérési
és Térképészeti Társaság

Geodézia és Kartográfia tudományos
lap kiadása.

1 500 000 XII. fejezet 20.14.1. Fejezeti
általános tartalék

53. „naturArt” Magyar
Természetfotósok
Szövetsége KHE

„Az év természetfotósa 2011”
pályázatra beérkezett pályamûvekbõl
kiállítás rendezése

400 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

54. Magyar
Fürdõvárosok
Szövetsége

A fenntartható és versenyképes
egészségturizmus kialakítása,
színvonalának emelése

2 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

55. Magyar Biológiai
Társaság

7. Magyar Természetvédelmi Biológiai
Konferencia megrendezése

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

56. Magyar Környezeti
Nevelés Egyesület

A magyarországi környezeti nevelés
története c. tanulmány támogatása

300 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

57. Helyipiac.hu
Egyesület

Vidékfejlesztõk fórumának
létrehozása a környezetbarát
tájgazdálkodás és a fenntartható helyi
kezdeményezések együttmûködése
érdekében

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

58. Bükk-vidék
Természetvédelmi
Közalapítvány

A táji adottságokhoz alkalmazkodó,
a Kárpát-medencében régóta
termesztett gyümölcsfajták
felismerése, szaporítása és ápolása
címû képzés

1 000 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

59. Védegylet Egyesület Tájfajták megõrzésével foglalkozó
hazai közösségi kezdeményezéseket
bemutató kiadvány megjelentetése

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

60. Magyar Közlekedési
Klub

Vasútállomások gondozása
a szárnyvonalakon, fotó kiállítás,
Bakancsosok a vasútért túra, Vonattal
a Tisza-tóhoz kiadvány

600 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

61. Pannonhalmi
Fõapátság Alapítvány

Környezetvédelmi szemléletformálás 1 350 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

62. E-misszió Természet-
és Környezetvédelmi
Egyesület

Fenntartható gazdálkodási gyakorlat
a magyar iskolai oktatásban – Tanya
pedagógiai program, kísérleti szakasz

900 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

63. Élj Inkább
Alapítvány

Hetesi Zsolt – Molnár Géza: Vidék
vagy város – Túlélõ kalauz a 21.
századra c. könyv megjelentetése

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

64. Magyar Ökológusok
Tudományos Egyesülete

A civilizáció ártalmai az élõvilágra
Magyarországon” c. könyv kiadásának
támogatása

500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

65. Animációs
Filmmûvészetért
Alapítvány

„Gyerekek vörös háttér elõtt” címmel
kolontári, devecseri és
somlóvásárhelyi iskolások
közremûködésével egy 8 perces
animációs filmgyártási költségekhez
hozzájárulás

800 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában

66. Göncöl Alapítvány „Süni és vadon” tanulmányi vetélkedõ 500 000 XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
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67. Pannonhalmi
Fõapátság

Gyógynövény bemutató-kert
létesítése

500 000 XII. fejezet 20.3.2 Agrárkutatás,
tanüzemek, szakképzés
támogatása I. Agrárkutatás 6.
tartalék jogcím

68. Terra Dei Alapítvány Határon túli gazda szervezetek
mûködési célú támogatása

5 000 000 XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása

69. Észak-vajdasági
Agrár Egyesületek
Szövetsége

Határon túli gazda szervezetek
mûködési célú támogatása

5 000 000 XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása

70. Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete

Határon túli gazda szervezetek
mûködési célú támogatása

5 000 000 XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása

71. Küküllõ
Mezõgazdasági
Szövetkezet

Határon túli gazda szervezetek
mûködési célú támogatása

5 000 000 XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása

72. Horvátországi
Magyarok Demokratikus
Közössége

Határon túli gazda szervezetek
mûködési célú támogatása

2 200 000 XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása

73. Mezõgazdasági
Gépmúzeumért
Közhasznú Alapítvány

13. Országos Mezõgazdasági
Gépésztalálkozó megrendezése

300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

74. Várpalota Pétfürdõi
Kertbarát Egyesület

3. Nemzetközi Kertbarát Találkozó és
Kiállítás megrendezése

300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

75. Gádorosi
Mezõgazdasági
Termelõk Szövetsége

Szakmai rendezvények, konferenciák
szervezéséhez kapcsolódó költségek
támogatása

2 500 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

76. Kertészek és
Kertbarátok Országos
Szövetsége

Rendezvények szervezési
költségeinek támogatása

300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

77. Westsik Vilmos
Alapítvány

Az 50 éves nyírlugosi mûtrágyázási
tartamkísérlet eredményeit bemutató
konferencia megrendezése

900 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

78. DNS
Természetközpontú
Egyesület

Várpalota város és kistérsége integrált
projekt keretében szociális
földprogram elõkészítése

1 000 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

79. Magyar Huszár
Lovas Hagyományõrzõ
Társaság

Huszár hagyományõrzõ
rendezvényeken való megjelenés
támogatása

300 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

80. Galamb és
Kisállattenyésztõk
Csorvási Egyesülete

Kiállítás megrendezésének
támogatása

200 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

81. KORALL
Társadalomtörténeti
Egyesület

Szakkönyv nyomdai elõállításának
támogatása

1 000 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

82. Írók Alapítványa –
Széphalom
Könyvmûhely

Szakkönyv terjesztésének támogatása 450 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

83. Fiatal Gazdák
Magyarországi
Szövetsége – AGRYA

CERYC-program megvalósításának
költségeihez való hozzájárulás.

6 000 000 XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása”
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A Kormány 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
az ipari parkokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ipari park: infrastruktúrával ellátott, fejlesztõ, termelõ és szolgáltató tevékenységeket folytató mûködésre és

innovációra törekvõ, „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezet;

2. törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat

képviselõ-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termõföld végleges más célú

hasznosítására vonatkozó jogerõs ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része

termõföldnek minõsül.

2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének és viselésének szabályai

2. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)

évenként egy alkalommal írja ki, legkésõbb április 30-ig. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázatok értékelése alapján – az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével –

a miniszter dönt az „Ipari Park” cím odaítélésérõl. A címet elnyert és a cím viselésére jogosult szervezetek listáját

a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé.

(3) A pályázati rendszer szervezési feladatait a minisztérium látja el.

(4) A pályázatok benyújtásakor pályázati díjat kell fizetni, melynek mértéke 50 000 forint.

(5) A pályázatok elbírálásánál elõnyben kell részesíteni azon pályázatokat, amelyek a pályázatban szereplõ ipari park

kialakítását részben vagy egészben felhagyott, alulhasznosított, szennyezett földrészlet, vagy az ingatlan-nyilvántartás

szerint mûvelés alól kivett bel- vagy külterületi földrészlet felhasználásával tervezik megvalósítani.

3. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból

megfelelõ stratégiát kidolgozó, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi

önkormányzatok társulása (a továbbiakban: Pályázó), amely eleget tesz az e §-ban az ipari park területére és

a Pályázóra meghatározott feltételeknek.

(2) Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületbõl vagy

törzsterületbõl és fejlesztési területbõl áll.

(3) A törzsterület a használat szerint lehet

a) betelepített törzsterület, amely esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlõk) nyilatkozata szükséges

arról, hogy csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

b) betelepíthetõ törzsterület, amely esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves)

használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni

lap-másolattal igazolja annak per- és igénymentességét, és

c) amelynél a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal igazolja a terület ipari parki

hasznosításának lehetõségét.

(4) Fejlesztési terület szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként kell a megvalósítás során

jelentkezõ további fejlesztési igények kielégítéséhez.

(5) Fejlesztési terület olyan terület lehet,

a) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselõ-testületének határozata iparterületté

nyilvánított,

b) amely rendelkezik a termõföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerõs ingatlanügyi hatósági

engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termõföldnek minõsül,

c) amelynél a Pályázó a – 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával igazolja

a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetõségét, és
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d) amelyre iparterületként történt korábbi hasznosítás esetén rendelkezésre áll a terület környezeti állapotának

tényfeltárását tartalmazó dokumentáció.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés d) pontjában megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból

szennyezett, a Pályázónak rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási

tervvel.

(7) Védett természeti területen lévõ ingatlan nem nyerhet „Ipari Park” címet.

(8) Az „Ipari Park” cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:

a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;

b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén mûködik, és a vállalkozások által

teljes idõben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fõ;

c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztõ munkája eredményeként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére

a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes

munkaidõben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fõ lesz;

d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;

e) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását

támogató nyilatkozatával,

f) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követõ két hónapon belül létrehozza az ipari park honlapját és

gondoskodik annak folyamatos mûködtetésérõl.

(9) Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére az a szervezet, amely

a) az adózás rendjérõl szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül

köztartozásmentes adózónak;

b) saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi

önkormányzatok társulása);

c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét

– a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül – nem teljesítette.

(10) A (9) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmezõ – ha a köztartozásmentes adózói

adatbázisban nem szerepel – a köztartozásmentességrõl 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

4. § Az „Ipari Park” cím pályázat részletes szakmai követelményrendszerét, valamint a pályázat értékelési szempontjait

a pályázati kiírás határozza meg.

5. § (1) A minisztérium és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságának feltételeirõl

határozatlan idõtartamú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos

meghatározását, a betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását, a Pályázó szakmai beszámoló

készítési és adatszolgáltatási kötelezettségét.

(2) Az „Ipari Park” cím viselõje minden év május 31-ig a minisztérium által kiküldött adatlap kitöltésével elektronikus és

postai úton beszámol éves tevékenységérõl. Ennek során egy alkalommal hiánypótlásra van lehetõség. A minisztérium

a beszámolók alapján rövid összefoglalót készít és a minisztérium honlapján történõ közzététel útján tájékoztatást ad

a Magyarországon mûködõ ipari parkok helyzetérõl és teljesítményérõl.

3. A megállapodás módosítása

6. § (1) Az „Ipari Park” cím viselõje köteles az 5. § (1) bekezdése szerinti megállapodás módosítását kezdeményezni, ha

a) az ipari park 5. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott területét a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti

érvényességi kritériumok betartásával növelni vagy csökkenteni kívánja, vagy

b) az adott területre vonatkozó „Ipari Park” címét más szervezet számára kívánja átadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a megállapodás módosítását az „Ipari park” címet viselõ

szervezetnek a cím átadását az azt átvenni kívánó szervezettel közös, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményeznie.

(3) A módosításra irányuló kezdeményezésrõl – a Tanács javaslatát figyelembe véve – a miniszter dönt. Az átvevõ

szervezet tekintetében figyelembe kell venni a 2. alcímben és a 9. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket.
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4. Ellenõrzés és értékelés

7. § (1) A minisztérium az ipari parknál

a) ellenõrzési program alapján helyszíni ellenõrzést,

b) az „Ipari Park” cím elnyerésének évétõl számított 6. évben szakmai értékelést

végez a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésérõl.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szakmai értékelés vagy a helyszíni ellenõrzés tapasztalatai alapján készült

értékelés azt állapítja meg, hogy a cím viselõje nem teljesítette a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a miniszter

a Tanács javaslatát figyelembe véve – a kötelezettségek nem teljesítésének mértékétõl függõen – elrendelheti:

a) a cím viselõjének írásbeli figyelmeztetését követõen az értékelés egy év múlva történõ megismétlését, vagy

b) az „Ipari Park” cím megvonását.

5. Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás

8. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatás és

preferencia elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, annak elnyerése nem

jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

(2) Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában

az „Ipari Park” cím elnyerése közzétételének napjától igényelhetõ, illetve pályázható.

6. Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnése

9. § (1) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnik a cím viselõjének a miniszterhez tett egyoldalú

jognyilatkozatával vagy a cím megvonásával. Az egyoldalú jognyilatkozat, vagy a cím megvonása egyben

a megállapodás azonnali hatályú felmondásának is minõsül.

(2) A miniszter megvonja az „Ipari Park” címet a következõ esetekben:

a) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén;

b) ha megállapítást nyer, hogy az „Ipari Park” címet viselõ szervezet 5. § (2) bekezdése szerinti szakmai beszámolója

lényeges valótlan adatokat tartalmaz;

c) ha az „Ipari Park” címet viselõ szervezet az e címhez kötött pályázaton elnyert támogatást nem a támogatási

szerzõdésben meghatározott célra használja fel.

(3) A miniszter a (2) bekezdés c) pontja esetében a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott monitoring

adatokat veszi figyelembe.

(4) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnését a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé kell

tenni.

(5) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnésének következménye a megállapodás felmondása, valamint

az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek megszûnése, illetve a címhez kötött további támogatások és

preferenciák lehetõségének elvesztése.

(6) Amennyiben az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnik, a betelepült vállalkozás a megszûnésig

megszerzett támogatásait és preferenciáit nem veszíti el, de nem szerezhet olyan újabb támogatást és preferenciát,

amelynek feltétele, hogy a vállalkozásnak helyet adó terület „Ipari Park” címmel rendelkezzen.

(7) Az a szervezet, amelynek „Ipari Park” cím viselésére való jogosultsága megszûnt, az „Ipari park” címre legkorábban

a jogosultság megszûnése után egy évvel pályázhat újra.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

11. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezet – a (2) bekezdés figyelembevételével –

az érvényes megállapodásban foglaltak szerint használhatja a címet.

(2) A minisztérium és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó között az „Ipari Park” cím használati jogosultságának

feltételeirõl – az e rendelet hatálybalépéséig – létrejött határozatlan idõtartamú megállapodást az esedékes szakmai
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értékelés során felül kell vizsgálni és legkésõbb a szakmai értékelést követõ egy éven belül az e rendeletben

foglaltakhoz kell igazítani.

(3) E rendeletnek az „Ipari Park” cím pályázatra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kiírt pályázatokra

kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló

186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb

összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén

93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása

esetén 535 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú

szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ

teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér alkalmazása esetén

24 850 forint, napibér alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és

teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2012. január 1-jétõl 93 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2012. január 1-jétõl 108 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál

a) rövidebb [Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. § (2) bekezdés],

arányosan növelt mértékben,

b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2012. január hónapra járó munkabérek

megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,
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b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,
c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és

a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.

(3) Hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt
mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl

A Kormány a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási,
szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkáltatóra és
a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti idõszak bármely napján is munkaviszonyban álló
munkavállalóra terjed ki.

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-a
szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. § (7) bekezdés
b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelõ munkavállalóra is.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján
foglalkoztatott munkavállalóra.

2. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megõrzéséhez szükséges 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékét az
1. melléklet tartalmazza. 2011-ben – a (2) bekezdés szerint számított – átlagos havi 216 805 forint feletti munkabér
esetén nincs elvárt munkabéremelés. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben 2012. január 1-jei hatállyal megállapított kötelezõ
legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt
munkabéremelésbe beszámít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mértékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. évi munkabérén
személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi idõszakra
vonatkozó egész havi átlagát kell érteni:
a) a személyi alapbér 2011. október 31-ét megelõzõ, legutóbbi tárgyévi változásának idõpontjától 2011. december

31-ig terjedõ idõszak;
b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. október 31-ét követõen változott, akkor a 2011. november 1-jét megelõzõ,

legutóbbi tárgyévi változás idõpontjától – annak hiányában 2011. január 1-jétõl – a 2011. október 31-ét követõ
változás idõpontjáig terjedõ idõszak;

c) ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott, akkor a 2011. január 1-je és december 31-e közötti idõszak;
d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követõen létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi

alapbérváltozására tekintet nélkül, a munkaviszony létesítésének idõpontja és 2011. december 31-e közötti
idõszak.

(3) A munkavállaló 2011. évi munkabére (2) bekezdés szerinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti
munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni.
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(4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

(a továbbiakban: Mt.) 142. § szerinti személyi alapbért, rendszeres bérpótlékokon az Mt. 151/A. § (2) bekezdés szerinti

bérpótlékokat kell érteni.

(5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez

kapcsolódó 2011. évi teljesítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni, beleértve a teljesítménybér idõbér részét

is. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a tényleges jutalékkifizetést kell figyelembe venni.

(6) A munkavállaló napi, heti, havi munkaideje 2011. október 31-ét követõ változása esetén a (2) bekezdés szerinti

2011. évi rendszeres bért és annak összetevõit korrigálni kell a munkaidõ változás arányában.

(7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. október 31-ét követõ változása esetén

a (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bért és annak összetevõit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy

hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni.

(8) A gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságon, továbbá a közeli hozzátartozó ápolására

vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadságon lévõ munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi

alapbérét az Mt. 84. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. 144/A. §-ának értelemszerû alkalmazásával kell meghatározni.

3. § (1) A munkáltató a 2012. évi elvárt munkabéremelésnek akkor tesz eleget, ha a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti

2011. évi személyi alapbérét 2012-ben

a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti esetben az ott szereplõ mértékkel;

b) az 1. melléklet 2. pontja szerinti esetben a (2) vagy a (3) bekezdésben foglalt számítás eredményeként adódó

összeggel

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt személyi alapbéremelést úgy kell meghatározni, hogy az 1. melléklet 2. pontjában

szereplõ táblázat második oszlopának a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bérének megfelelõ

során szereplõ összegét szorozni kell a 2. § (2) bekezdés szerinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával.

(3) A munkáltató választása szerint a munkabéremelést a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen úgy is végrehajthatja,

hogy a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi alapbérét az 1. melléklet 2. pontjában szereplõ

táblázat második oszlopának a 2011. évi személyi alapbérnek megfelelõ sorában szereplõ összeggel megemeli.

(4) A munkáltató a (2) és a (3) bekezdésben foglalt módszerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan

egységesen választhat, és ezt a választását késõbb nem változtathatja meg.

(5) Teljesítménybér esetén az (1)–(3) bekezdés alkalmazása során a teljesítménybér-tényezõket is szükséges úgy

módosítani, hogy százszázalékos teljesítést feltételezve az 1. melléklet szerinti munkabéremelés megtörténjen.

(6) Amennyiben az (1)–(3) bekezdésben foglaltak végrehajtását követõen a munkavállaló személyi alapbére,

teljesítménybér-tényezõi vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. § (6)–(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével

– ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást – a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik, akkor

a változás idõpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minõsül.

4. § (1) A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékének az 1. melléklet szerinti összege – az alacsony keresetû munkavállalók

munkabérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglaltak

alkalmazása során – csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerinti béren

kívüli juttatás munkavállalót érintõ 2012. évi növekményével, legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés

munkavállalónkénti összegének 25%-ával.

(2) A béren kívüli juttatás (1) bekezdés szerinti 2012. évi növekményét a 2012. évre vonatkozó jogosultság egyhavi

átlagos nettó összege és a 2011. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének

130,94 százalékaként kell meghatározni.

(3) A munkáltató kollektív szerzõdéses szabályozással, annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott

egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. évi jogosultságot.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke

1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az

59 600 forint/hó összeget.

2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem

haladja meg a 216 805 forint/hó összeget:

2011. évi munkabér (Ft/hó) 2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

59 601–62 500 15 500

62 501–66 500 15 300

66 501–70 400 15 100

70 401–74 400 14 900

74 401–80 300 14 700

80 301–86 200 14 400

86 201–92 100 14 100

92 101–98 100 13 800

98 101–104 000 13 500

104 001–109 900 13 200

109 901–115 800 12 900

115 801–121 700 12 600

121 701–129 600 12 300

129 601–137 500 11 900

137 501–147 400 11 500

147 401–157 200 11 000

157 201–167 100 10 500

167 101–177 000 10 000

177 001–181 500 9 500

181 501–183 300 9 000

183 301–185 100 8 500

185 101–186 800 8 000

186 801–188 600 7 500

188 601–190 400 7 000

190 401–192 100 6 500

192 101–193 900 6 000

193 901–195 700 5 500

195 701–197 400 5 000

197 401–199 600 4 500

199 601–201 700 4 000

201 701–203 900 3 500

203 901–206 000 3 000

206 001–208 200 2 500

208 201–210 300 2 000

210 301–212 500 1 500

212 501–214 600 1 000

214 601–216 805 500
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A Kormány 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1–3. §, valamint a 30. § a) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében,

a 4. §, valamint a 30. § b) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 6. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 7. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában,

a 8. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés q) pontjában,

a 9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

a 10. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában és a környezet védelmének

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

a 11. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 12. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 13. §, valamint a 30. § f) pontja tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §

(1) bekezdés d) pontjában,

a 14. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének k) pontjában,

a 15. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 16. § tekintetében a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint

a (2) bekezdésében,

a 17. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában,

a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

LVII. törvény 18. §-ának (2) bekezdésében,

a 18. §, valamint a 30. § g) pontja tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §

(1) bekezdésének f) pontjában,

a 19. §, valamint a 30. § i) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés r) pontjában,

a 20. §, valamint a 30. § k) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §

(7) bekezdésének 28. pontjában,

a 21. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) pontjában,

a 22. § tekintetében – figyelemmel az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 4. §

(1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 23. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés c) pontjában,

a 24. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §

b) pontjában,

a 25. §, valamint a 30. § m) pontja tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (5) bekezdésében,

a 26. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 27. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 28. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13. § (4) bekezdésében,

a 30. § c) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés

d) pontjában,

a 30. § d) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fõvárosi és

megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)–c) és f) pontjában, továbbá a kisajátításról szóló 2007. évi

CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdésében,

a 30. § e) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés

d) pontjában,

a 30. § h) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §

(7) bekezdés w) pontjában,

a 30. § j) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. §

(7) bekezdés 29. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében,
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a 30.  § l) pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 36.  §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában, a 11.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés
b) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a 30.  § d) pontja tekintetében az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b)–d) és a 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1.  § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)]
„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv;”

(2) A Korm. rendelet 4.  §-a, valamint az azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nemzeti Környezetügyi Intézet
4. § (1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) a miniszter által irányított, önállóan mûködõ és
gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.
(2) A NeKI önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ központi szervbõl és kirendeltségekbõl áll. A NeKI fõigazgatója
közvetlenül vezeti a központi szervet. A kirendeltségek a NeKI területi szervei.
(3) A NeKI, illetve központi szervének mûködési területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek mûködési 
területeit az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
(4) A NeKI fõigazgatója az (5) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a NeKI foglalkoztatottjai
felett.
(5) A miniszter irányítási jogkörében a NeKI fõigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti a NeKI gazdasági
vezetõjét.”

(3) A Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség)]
„b) önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.”

(4) A Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan
mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi
szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI).”

(5) A Korm. rendelet „A FEJLESZTÉSPOLITIKÁÉRT FELELÕS MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV”
fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„A BELÜGYMINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
Országos Vízügyi Fõigazgatóság
7/B.  § (1) Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan
mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.
(2) Az OVF-et fõigazgató vezeti, aki – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat az OVF
foglalkoztatottjai felett.
(3) A belügyminiszter irányítási jogkörében az OVF fõigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti az OVF gazdasági
vezetõjét.
(4) Az OVF mûködése az ország egész területére kiterjed.

Vízügyi igazgatóság
7/C.  § (1) A vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a belügyminiszter irányítása alatt álló, önállóan mûködõ 
és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) Az igazgatóság elnevezését, székhelyét és mûködési területét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az igazgatóságot az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat
az igazgatóság alkalmazottai felett.
(4) A belügyminiszter irányítási jogkörében az igazgatóság igazgatójának javaslatára megbízza és felmenti
az igazgatóság gazdasági vezetõjét.”
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(6) A Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az OKTVF jár el a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény)
„b) 9.  § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességû szerveként a gyorsforgalmi
utak építése során a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
67.  § (1)–(2) bekezdésében, 71.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71.  § (3) bekezdésben, valamint 72.  §-ában foglalt
környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72.  §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTVF csak
a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.”

(7) A Korm. rendelet 19.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § (1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a felügyelõséget és
b) a NeKI-t
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelõség jár el.”

(8) A Korm. rendelet a következõ 19/A.  §-sal egészül ki:
„19/A.  § A NeKI a környezetvédelmi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan vízügyi igazgatási feladatokat is ellát.”

(9) A Korm. rendelet 22.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi igazgatási szervként)
„a) az OVF-et, valamint”
(jelöli ki.)

(10) A Korm. rendelet 23.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A VTT tv. 4.  §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként)
„a) árvízi tározók és a nagyvízi mederben történõ beavatkozások tekintetében az OVF,”
(jár el.)

(11) A Korm. rendelet 33/A.  §-a, valamint az azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A NeKI feladatai
33/A.  § (1) A NeKI alaptevékenysége körében ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó
a) vízgyûjtõ-gazdálkodással,
b) közmûves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminõség-javítással, valamint a települési
szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok
elkészítésével,
c) a lehetséges víznyerõ területek távlati ivóvízbázissá nyilvánításával, és ezen vízbázisok vízkészletének
felhasználható állapotban tartásával,
d) vizeink állapotértékelésével,
e) központi és területi vízügyi nyilvántartásokat tartalmazó vízgazdálkodási információs rendszer üzemeltetésével,
fejlesztésével, az adatok feldolgozásával, értékelésével és tárolásával, a hazai és nemzetközi adatszolgáltatás
biztosításával, a más információs rendszerekkel történõ együttmûködéssel,
f) egyes európai uniós források felhasználásával meg valósuló vízügyi projektek tervezésével, a források
felhasználásával meg valósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések, projektek
meg valósításával,
g) vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok koordinálásával,
h) múzeumi, levéltári, könyvtári, oktatási tevékenységgel,
i) az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos, továbbá
j) egyéb, jogszabály vagy a miniszter által feladatkörébe utalt
feladatokat.
(2) A NeKI alaptevékenysége körében
1. részt vesz az országos vízgazdálkodási koncepció és az egyéb ágazati koncepciók szakmai megalapozásában;
2. véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és
programot, a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervét;
3. elõkészíti a települési szennyvíz kezelésérõl  szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által meghatározott 
jelentést;
4. elkészíti a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Meg valósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatát
tartalmazó kormányrendeletet megalapozó szakmai anyagot, továbbá ellátja a Települési Szennyvíz Információs
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Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai feladatait, elvégzi a szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint

szükség esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket a Települési Szennyvíz Információs Rendszerben;

5. üzemelteti és fejleszti a víziközmû online adatszolgáltató és információs rendszert;

6. közremûködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október

23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó természetvédelmi vonatkozású

feladatokban, azok megalapozó kutatási tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési programjait

kidolgozza és végrehajtja;

7. a környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzése, jelentések

készítése, illetve alkalmazott kutatások folytatása, alapozó kutatási tevékenységek koordinációja és monitorizálás;

8. háttéranyagok készítése szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez, helyzetelemzések,

felmérések és statisztikai elemzések készítése;

9. elõkészíti a légszennyezõ anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos európai uniós és

egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat;

10. zajvédelmi adatbázist és adatközpontot hoz létre és mûködtet, eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít;

11. informatikai szakrendszereket mûködtet és nyilvántartást vezet a hulladékégetõkrõl és nagytüzelõ

berendezésekrõl,

12. közremûködik a jogszabályokhoz kapcsolódó elõzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok

elkészítésében;

13. BAT (legjobb elérhetõ technika) útmutatókat készít és közremûködik az európai uniós BAT referencia

dokumentumok kidolgozásában;

14. útmutatókat és szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a környezetvédelmi hatóságok

számára az egységes környezethasználati engedélyezési, környezeti hatásvizsgálati és ESPOO-i eljárásokkal

kapcsolatosan, valamint a hatályos szakterületi (IPPC, levegõvédelem, zaj és rezgés elleni védelem stb.)

szabályozásokkal kapcsolatosan oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre;

15. szakterületi szabványokat dolgoz ki, beleértve a hulladékvizsgálati szabványokat is;

16. közremûködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében;

17. közremûködik a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozásban, hatásvizsgálatok

végzésében, döntés-elõkészítõ szakmai háttéranyagok kidolgozásában, valamint közremûködik az európai uniós

szakterületi szakértõi tevékenységben;

18. hulladékgazdálkodási mûszaki útmutatókat dolgoz ki, hulladékbesorolást (beleértve a hulladék státusz végét,

valamint a mellékterméket is), -minõsítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen referencia-laboratóriumot

üzemeltet;

19. nyilvántartja, felméri és elemzi a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;

20. részt vesz a hulladékképzõdés megelõzését, valamint az elkülönített gyûjtést segítõ szemléletformálásban,

tanácsadásban, oktatásban;

21. fejleszti és karbantartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapot;

22. ellátja a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról szóló 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból

adódó feladatokat, különösen a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon

követésére alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakítását és mûködtetését, valamint a Nemzeti

Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításáról készülõ átfogó jelentések készítését;

23. a környezet állapota és használatának figyelemmel kísérése céljából mûködtetett monitoring rendszerek szakmai

támogatása, az adatok megbízhatóságának növelése, a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének szakmai

koordinációja;

24. a természetvédelem területén közremûködik a természeti értékek monitorozásában, valamint a botanikai,

zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természetvédelemhez szükséges országos adatgyûjtésben, a megalapozó

adatokat és információkat gyûjtõ, rendszerezõ, elemzõ és szolgáltató tevékenységekben, továbbá más, uniós

irányelvek és nemzetközi egyezmények által igényelt tevékenységekben, a jelentések elõkészítésében, valamint

együttmûködik az információs rendszerek adataira támaszkodó elemzések módszereinek fejlesztésében,

a modellezések megvalósításában.”

(12) A Korm. rendelet a 33/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 33/B. §-sal egészül ki:

„Az OVF feladatai
33/B. § (1) Az OVF alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a) a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos, különös tekintettel az Országos Mûszaki Irányító Törzs vezetésére,
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b) az igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintû irányításával, a vízrajzi tevékenység egységességét
biztosító szakfelügyelet ellátásával, a vízrajzi tevékenység összehangolásával és fejlesztésével kapcsolatos,
c) egyes európai uniós források felhasználásával meg valósuló vízügyi központi, pályázati, valamint kiemelt
kormányzati fejlesztések meg valósításával összefüggõ,
d) egyéb, jogszabály vagy a belügyminiszter által feladatkörébe utalt
feladatokat.
(2) Az OVF alaptevékenysége körében
a) koordinálja és felügyeli
aa) a Startmunka program keretében meg valósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását,
ab) a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévõ felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védmûvek
fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését,
b) irányítja, koordinálja és ellenõrzi a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét.”

(13) A Korm. rendelet 36.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36.  § Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében
1. véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és
programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
2. közremûködik
2.1. a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában,
2.2. a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekbõl adódó feladatok ellátásában,
2.3. a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
3. gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési,
rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtésérõl;
4. gondoskodik az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtásáról;
5. vízrajzi észlelõhálózatot és az annak részét képezõ víztest monitoringot tart fenn, üzemeltet és fejleszt, vízrajzi
adatokat gyûjt és feldolgoz, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak mûködéséhez
szükséges – feladatkörével összefüggõ – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
6. együttmûködik
6.1. a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá
6.2. a vízitársulatokkal;
7. ellátja a vagyonkezelõi feladatokat a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
8. fenntartja és üzemelteti – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévõ
vízilétesítményeket, gondoskodik rekonstrukciójukról és fejlesztésükrõl;
9. végzi a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
10. ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával meg valósuló egyes fejlesztések meg valósításával
összefüggõ feladatokat;
11. ellátja a víziközmû társulat törvényességi ellenõrzését;
12. ellátja a Startmunka program keretében meg valósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
13. ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletét,
14. ellátja a környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl  szóló kormányrendelet szerinti
kárelhárítási feladatokat,
15. szervezi, irányítja a mûködési területén folyamatban lévõ közmunkaprogramok végrehajtását.”

(14) A Korm. rendelet 40.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyelõség hatáskörébe tartozó vízügyi, illetve természetvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez vagy
a tényállás tisztázásához olyan adat, illetõleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez
kapcsolódóan a felügyelõség illetékességi területén mûködõ igazgatóság, NeKI területi kirendeltsége, illetve NPI
rendelkezik, a felügyelõség az említett állami szervekhez fordul, belföldi jogsegély keretében.
(2) Az igazgatóság és a NeKI területi kirendeltsége a felügyelõség megkeresése esetén, állami alaptevékenysége
köréhez kapcsolódóan, belföldi jogsegély keretében közremûködik a vízügyi hatósági eljárásokban, az NPI
a természetvédelmi hatósági eljárásokban.”

(15) A Korm. rendelet az e rendelet 1. melléklete szerinti 1/a. számú melléklettel egészül ki.
(16) A Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg lép.
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(17) A Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában az „elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat kistérségi intézetét, másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi

szakigazgatási szervét” szövegrész helyébe az „az 1000 m3/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 fõnél kevesebb állandó

népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az elsõfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi

népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi

szakigazgatási szervét, a legalább 1000 m3/nap kapacitású, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszerek

esetén az elsõfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,

a másodfokú eljárásban az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt” szöveg lép.

(18) A Korm. rendelet 3. melléklet I. pontjában a „Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágy” szövegrész helyébe

a „Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen” szöveg lép.

2. § A Korm. rendelet a következõ 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § (1) A NeKI, valamint az OVF, mint központi költségvetési szervek a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jönnek létre 2012. január 1-jén.

(2) A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoktól (a továbbiakban: KÖVIZIG-ek) a NeKI-hez kerülõ feladatok 2012.

január 1-jén kerülnek a NeKI feladatkörébe.

(3) A KÖVIZIG-ek 2012. január 1-jétõl vízügyi igazgatóság elnevezéssel mûködnek tovább.”

3. § A Korm. rendelet a következõ 41/B. §-sal egészül ki:

„41/B. § (1) A NeKI és az OVF – mint a VKKI-ból különválással létrejövõ szervezetek – a VKKI jogutódjának minõsülnek

az alapító okiratukban meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

(2) A NeKI a KÖVIZIG-ek jogutódjának minõsül az alapító okirat módosítás alapján feladatkörébe kerülõ feladatok és

az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

(3) A VKKI és a KÖVIZIG-ek jogai és kötelezettségei, ideértve a vagyona (vagyoni jogai) és elõirányzatai, továbbá

valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezhetõ tartozása tekintetében, az ellátott

feladatokhoz kapcsolódóan, az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint a miniszter és a belügyminiszter 2011.

december 31-ig megállapodik az OVF és a NeKI jogutódlásának részletes szabályairól.”

2. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. §-a a következõ x) ponttal egészül ki:

[A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„x) vízügyi igazgatási szervek irányításáért”

(felelõs tagja.)

(2) A Kr. 40. §-a a következõ (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért való felelõssége körében

a) felügyeli a vízügyi igazgatóságok kezelésében lévõ vizekkel történõ gazdálkodást, a vízgazdálkodási rendszerek és

védmûvek fenntartását, üzemelését és a rekonstrukciós feladatokat,

b) végzi az árvízvédekezés országos irányítását,

c) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felmérésérõl, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók

hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felmérésérõl,

d) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyûjtõ-gazdálkodás keretein belül, gondoskodik

a hajóút-kitûzési, a víziút-fenntartási tevékenységekrõl,

e) felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtását, a part-,

meder- és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási teendõket,

f) irányítja a lokalizációs tervek korszerûsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,

g) felügyeli a vízminõségi kárelhárítás végrehajtását,

h) ellátja a mezõgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve

a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezõgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú

fejlesztésének, üzemeltetésének, valamint fenntartásának szervezését, irányítását,
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i) irányítja a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények üzemeltetésével összefüggésben

a belvízkár-elhárítást,

j) szakmai felügyeletet gyakorol a vízitársulatok felett,

k) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult létesítmények fenntartásáról,

a szükséges források biztosításáról,

l) irányítja a vízrajzi tevékenység ellátását,

m) irányítja az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot és a vízügyi igazgatóságokat.”

(3) A Kr. 109. § (7) bekezdés v) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége körében)

„v) közremûködik a víziközmû társulatokkal kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásában,”

(4) A Kr. 113. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter irányítja:)

„t) a Nemzeti Környezetügyi Intézetet,”

3. Egyéb módosítások

5. § Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási területének komplex érzékenységi és

terhelhetõségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI)” szövegrész

helyébe „Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI)”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „VKKI” szövegrész helyébe a „NeKI”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „VKKI” szövegrész helyébe a „NeKI”

szöveg lép.

6. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 346/2010. Korm. rendelet)

27. § (1) bekezdésében, valamint a 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(2) A 346/2010. Korm. rendelet 3. melléklet

a) 21. pontjában az „a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot, a környezetvédelmi és vízügyi

igazgatóságokat,” szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot, a vízügyi igazgatóságokat”,

b) 22. pontjában az „a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, a környezetvédelmi és vízügyi

igazgatóságok,” szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi Fõigazgatóság, a vízügyi igazgatóságok”

szöveg lép.

7. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.

rendelet 3. § (2) bekezdésében a „vízgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért”

szöveg lép.

8. § A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint

a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik a Vízügyi és

Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe

a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter gondoskodik az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és

a vízügyi igazgatóságok”,

b) 6. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter”,

c) 7. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság”,

d) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi

igazgatóság”, az „energetikáért” szövegrész helyébe az „energetikáért, a vízgazdálkodásért”, valamint

b) pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter”,

e) 13. § (1) és (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs

miniszter”

szöveg lép.
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9. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 147/2010. Korm. rendelet) 3. §

(1) bekezdés d) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(2) A 147/2010. Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében az „a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság”

szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi Fõigazgatóság”, a 60. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi

igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szöveg lép.

10. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló 297/2009.

(XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés ab) pontjában a „Vízgazdálkodási” szövegrész helyébe a „Vízügyi” szöveg lép.

11. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 6. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök” címû táblázat 2224 sora (3) bekezdés

c) pontjában az „a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az Országos Vízügyi

Fõigazgatóság” szöveg, 7. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek” címû

táblázat 1375 sorában a „KÖVÍZIG-ek” szövegrész helyébe, továbbá 1373 és 1694 sorában a „környezetvédelmi és

vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége” szöveg lép.

12. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos,

a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási

szervek körérõl és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 282/2009.

Korm. rendelet) 1. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(2) A 282/2009. Korm. rendelet 2. melléklet 3. pont d) alpontjában a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság”

szövegrész helyébe az „Országos Vízügyi Fõigazgatóság” szöveg lép.

(3) A 282/2009. Korm. rendelet 3. melléklet 1. pont b) és c) alpontjában a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szöveg lép.

13. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeirõl,

valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. Korm. rendelet) 10. melléklete e rendelet 3. melléklete,

11. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

14. § A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és

üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság igazgatói” szövegrész helyébe a „Vízügyi Igazgatóság igazgatói, valamint a Nemzeti Környezetügyi

Intézet területi kirendeltségének vezetõje” szöveg lép.

15. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

4. számú mellékletének 9. sorában a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI)” helyébe a „Nemzeti

Környezetügyi Intézet (NeKI)” szöveg lép.

16. § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007.

(IV. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) és (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi

igazgatóság és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége”,

b) 4. § (5) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi szervek” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság és

a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége”

szöveg lép.

17. § (1) A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kárelhárr.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A VIZIG-ek kárelhárítási tevékenységét az Országos Vízügyi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OVF) útján a vízügyi

igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”
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(2) A Kárelhárr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A kárelhárításra való felkészülésben a környezethasználó és a vízügyi igazgatási szervek feladataikat önállóan és

e rendeletben meghatározott együttmûködéssel hajtják végre.”

(3) A Kárelhárr.

a) 2. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: KÖVIZIG)” szövegrész

helyébe a „környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget (a továbbiakban: felügyelõség) és

a vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG)”,

b) 15. § (2) bekezdésében a „KÖVIZIG” szövegrész helyébe a „felügyelõség, VIZIG”,

c) 3. § (1) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 12. §

(2) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § a) pontjában, 15. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 16. §

(1)–(4) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, a 19. § (1)–(3) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pontjában

a „KÖVIZIG” szövegrészek helyébe a „VIZIG”,

d) 4. § (2) bekezdésében a „KÖVIZIG-nél” szövegrész helyébe a „VIZIG-nél”,

e) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „KÖVIZIG-nek” szövegrész helyébe a „VIZIG-nek”,

f) 8. § (2) bekezdésében a „KÖVIZIG-et” szövegrész helyébe a „VIZIG-et”,

g) 15. § (3) bekezdésében a „KÖVIZIG-eknél” szövegrész helyébe a „VIZIG-eknél”,

h) 15. § (4) bekezdés a) pontjában a „KÖVIZIG-hez” szövegrész helyébe a „VIZIG-hez”,

i) 4. § (2) bekezdésében az „a fõigazgatónál” szövegrész helyébe az „az OVF fõigazgatójánál”,

j) 13. § (2) bekezdésében az „a VKKI” szövegrész helyébe az „az OVF”,

k) 15. § (3) bekezdésében az „A VKKI” szövegrész helyébe az „Az OVF”,

l) 15. § (4) bekezdésének nyitó szövegrészében az „a VKKI-nál” szövegrész helyébe az „az OVF-nél”

szöveg lép.

18. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól

szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 31/2007. Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdés j) pontjában

a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(2) A 31/2007. Korm. rendelet 2. számú melléklet 114., 115., 117., 120. és 121. pontjában a „VKKI” szövegrész helyébe

a „NeKI” szöveg lép.

(3) A 31/2007. Korm. rendelet 2. számú melléklet 116., 118., 119., 122. és 123. pontjában a „VKKI” szövegrész helyébe

az „OVF” szöveg lép.

19. § (1) A vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 221/2004.

Korm. rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(2) A 221/2004. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: KÖVIZIG)” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége”,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „KÖVIZIG” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltsége”,

c) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” ,

d) 19. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs”

szöveg lép.

20. § (1) A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. Korm. rendelet)

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

„(3) A felszín alatti víztestek kijelölésérõl, felülvizsgálatáról és állapotának figyelemmel kísérésérõl a vízgazdálkodásért

felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a vízügyi igazgatóságok és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

bevonásával gondoskodik.”

(2) A 219/2004. Korm. rendelet

a) 17. § (1) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért

felelõs miniszter által vezetett minisztérium”,

b) 34. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs

miniszter”, továbbá a „központi és területi” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási”

szöveg lép.
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21. § A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggõ szennyvízelvezetési

agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §

a) (5) bekezdésében a „területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnál (a továbbiakban:

igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségénél”,

b) (6) bekezdésében az „az igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltsége”,

c) (7) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszternek” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs

miniszternek”

szöveg lép.

22. § Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. §

(2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi

Intézet területi kirendeltségeit” szöveg lép.

23. § A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggõ alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az „a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, a vízügyi felügyeletek,

valamint” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatóságok, a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltségei, a vízügyi hatóság, továbbá”,

b) 4. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs”,

c) 4. § (3) bekezdésében a „Vízügyi Értesítõben” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter által

irányított minisztérium a honlapján”,

d) 4. § (4) bekezdésében a „Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Környezetügyi Intézet”,

e) 5. § (1) bekezdésében a „vízügyi szervezet” és a „vízügyi igazgatási szervezet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti

Környezetügyi Intézet”

szöveg lép.

24. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány

tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (9) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi

Intézet területi kirendeltsége”,

b) 3. § (11) bekezdésében az „a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége”,

c) 4/A. § (6) bekezdésében az „az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a

mûködési terület szerinti vízügyi igazgatóság, a Nemzeti Környezetügyi Intézet illetékes területi kirendeltsége”,

d) 4/A. § (7) bekezdésében az „a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége”

szöveg lép.

25. § (1) A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 232/1996.

Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § A védekezés mûszaki feladatait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. §-ában

és a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 4. §-ában megjelölt védekezésre kötelezettek látják el.”

(2) A 232/1996. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter határozza meg a védekezési felkészülés feladatait,

irányítja a védekezési készültség idõszakában a vízügyi igazgatási szervek árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos

tevékenységét.”

(3) A 232/1996. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter és a kormányzati koordinációs szerv az árvíz- és

belvízvédekezés mûszaki feladatainak országos irányítását az Országos Mûszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: Törzs)

útján látja el.”
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(4) A 232/1996. Korm. rendelet 4. §-a, valamint az azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter feladata
4. § (1) A rendkívüli védekezési készültség elrendelésérõl és megszüntetésérõl a vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszter dönt.

(2) A rendkívüli védekezési készültség idõszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, az árvíz- és

belvízvédekezés országos irányítása a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter feladatkörébe tartozik.

(3) A veszélyhelyzet kihirdetésével nem járó rendkívüli védekezési készültség tartama alatt a vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszter feladata:

a) a rendkívüli terhelésnek kitett védmûvek azonnali felülvizsgálatának elrendelése, a kritikus védmûszakaszok és

a szükséges beavatkozások meghatározása,

b) a megnövekedett vízügyi szakfeladathoz szükséges személyi létszám biztosítása,

c) a mentesített ártérre kivezetett vizek elszigetelésérõl, a kártételek lehetõ legszûkebb körre korlátozásáról, a víznek

a mederbe történõ visszavezetésérõl és az ezekkel kapcsolatos munkák elvégzésérõl való gondoskodás,

d) intézkedés a védekezés során megrongálódott védõmûvek azonnali helyreállításáról.

(4) A katasztrófavédelemrõl szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén a vízügyi

igazgató (a továbbiakban: VIZIG igazgató) vagy a polgármester, fõpolgármester javaslatára a vízügyi igazgatási

szervek irányításáért felelõs miniszter kezdeményezi a kormányzati koordinációs szerv elnökénél a veszélyhelyzet

kihirdetését.”

(5) A 232/1996. Korm. rendelet a 4. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki, egyben az 5. § helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„A kormányzati koordinációs szerv feladata
5. § Veszélyhelyzet kihirdetése esetén az árvíz- és belvízvédekezés országos irányítását a kormányzati koordinációs

szerv végzi.”

(6) A 232/1996. Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A védekezés mûszaki feladatainak helyi irányítását:

a) a Vgtv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott védmûveken

aa) az I., II. és III. védekezési készültség tartama alatt a VIZIG igazgató,

ab) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a VIZIG igazgató

vagy a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter által kirendelt megbízott,

ac) a veszélyhelyzet idõtartama alatt a kormányzati koordinációs szerv elnöke által kirendelt megbízott,

b) a vízitársulatok kezelésében lévõ védõmûveken

ba) az I., II. és III. védekezési készültség tartalma alatt a vízitársulat intézõ bizottsága által kijelölt és a VIZIG igazgató

által jóváhagyott személy,

bb) a rendkívüli védekezési készültség tartalma alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi

igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter által kijelölt személy,

bc) a veszélyhelyzet idõtartama alatt a kormányzati koordinációs szerv elnöke által kijelölt személy

látja el.

(2) A védekezés mûszaki feladatainak helyi irányítója

a) a védekezés végrehajtására alkalmas védekezési szervezetet hoz létre, amelyet a magasabb védekezési fokozatban

is alkalmazni kell,

b) az ár- és belvíz veszélyének leküzdése érdekében kezdeményezheti a polgári védelmi szervezetek mozgósítását.”

(7) A 232/1996. Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A védelmi bizottság árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos operatív mûködését a VIZIG igazgató javaslatára

a védelmi bizottság elnöke rendeli el és szünteti meg.”

(8) A 232/1996. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A VIZIG az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat – a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján – évente január 31-ig közölni köteles az érintett polgármesterrel,

fõpolgármesterrel és a védelmi bizottság elnökével.”

(9) A 232/1996. Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A védekezési készültségi fokozatok elrendelésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl

a) a VIZIG-ek a Törzset, a védelmi bizottság elnökét és a katasztrófák elleni védekezésben résztvevõ, ügyelettel

rendelkezõ szerveket,
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b) a polgármester, fõpolgármester a mûködési terület szerinti VIZIG ügyeletét, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

területi szervét és a lakosságot,

c) a vízitársulatok a mûködési terület szerinti VIZIG ügyeletét és az érintett települések polgármestereit

haladéktalanul tájékoztatják.

(2) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs minisztert a Törzs tájékoztatja a védekezési fokozatok

elrendelésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl.”

(10) A 232/1996. Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:

a) a belvizek levezetésének sorrendjét meghatározhatja, befogadóba vezetését ideiglenesen korlátozhatja vagy

szüneteltetheti;

b) indokolt esetben a védelmi bizottság elnökének egyetértésével, a vízkárelhárítási célú tározó igénybevételére

a Törzs útján a veszélyhelyzet kihirdetésével nem járó rendkívüli védekezési készültség tartama alatt a vízügyi

igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszternek, veszélyhelyzet esetén a kormányzati koordinációs szerv

elnökének javaslatot tehet;

c) rendkívüli védekezési készültség idõszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi igazgatási

szervek irányításáért felelõs miniszter, veszélyhelyzet esetén a kormányzati koordinációs szerv elnökének

engedélyével az árvizet és a belvizet vízkárelhárítási célú tározóba vezetheti.”

(11) A 232/1996. Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § A védekezési készültségi fokozatokban, a mûszaki irányítás feladatainak ellátása során:

a) a VIZIG igazgató a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszternek,

b) a helyi önkormányzat szakasz-védelemvezetõje a polgármesternek, fõpolgármesternek vagy az általa kijelölt

védelemvezetõnek,

c) a vízitársulat védelemvezetõje a VIZIG szakasz-védelemvezetõjének,

d) rendkívüli védekezési készültség idõszakában, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a VIZIG igazgató vagy

a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter által kirendelt megbízott, továbbá a polgármester,

fõpolgármester vagy az általa kijelölt védelemvezetõ a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs

miniszternek

van alárendelve.”

(12) A 232/1996. Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (1) Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, vagy ha az elöntések emberi életet,

létesítményeket és javakat veszélyeztetnek

a) a VIZIG igazgató köteles a védelmi bizottság elnökének,

b) a helyi önkormányzat szakasz-védelemvezetõje a polgármesternek, fõpolgármesternek

a veszélyeztetett területekrõl a kitelepítés elrendelésére javaslatot tenni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt javaslatról és az ezzel kapcsolatban meghozott döntésrõl a polgármester,

fõpolgármester soron kívül tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szervet.”

(13) A 232/1996. Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében a „polgári védelemrõl” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelemrõl”,

b) 20. § (3) bekezdésében a „kormánybiztosnak” szövegrész helyébe @Pont = a „vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszternek”,

c) 3. § (4) bekezdésében a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszter”,

d) 3. § (6) bekezdésében és 11. §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a vízügyi igazgatási szervek

irányításáért felelõs miniszter”,

e) 6. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: KÖVIZIG) szövegrész helyébe

a „vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: VIZIG)”,

f) 7. § (6) és (7) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 9. §-t megelõzõ alcímében, 10. § (1) bekezdésében,

11. §-ában, 15. § (3) bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „KÖVIZIG” szövegrészek

helyébe a „VIZIG”,

g) 8. § (2) bekezdésében, 12. §-ában és 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „KÖVIZIG-ek” szövegrész helyébe

a „VIZIG-ek”,

h) 15. § (5) bekezdésében a „KÖVIZIG-gel” szövegrész helyébe a „VIZIG-gel”,
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i) 12. §-ban az „A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI)” szövegrész helyébe

az „Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OVF)”,

j) 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „a VKKI” szövegrész helyébe az „az OVF”

szöveg lép.

26. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában

a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Környezetügyi Intézet területi

kirendeltsége” szöveg lép.

27. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: KÖVIZIG)” szövegrész helyébe

a „vízügyi igazgatóság”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „KÖVIZIG” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóság”,

c) 17. § (6) bekezdés e) pontjában a „KÖVIZIG-nek” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatóságnak”

szöveg lép.

28. § A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. §

(2) bekezdésében „a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek” szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei

kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4–28. §, valamint a 30. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

30. § Hatályát veszti

a) a Korm. rendelet 3/A. §-a, 5/A. §-a, 6. §-a, 18. §-a, továbbá a 2. számú mellékletében a „környezetvédelmi és”,

a „Környezetvédelmi és”, valamint a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS” szövegrész,

b) a Kr. 96. § (2) bekezdésében a „felel továbbá a mezõgazdasági célú vízgazdálkodásért, e körben” szövegrész, 99. §

(5) bekezdése, 109. § (7) bekezdés b)–k) és y) pontja, 109. § (7) bekezdés q) pontjában a „beleértve a vízrajzi

tevékenységet” szövegrész, valamint 113. § (1) bekezdés v) pontja,

c) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés

a) pontjában, valamint 8. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és”, továbbá 3. mellékletében a „Megyei

Környezetvédelmi és” szövegrész,

d) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 29. § (9) bekezdésében

a „környezetvédelmi és” szövegrész,

e) a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés

a) pontjában és 7. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi és”, valamint 3. mellékletében a „Megyei

Környezetvédelmi és” szövegrész,

f) a 218/2009. Korm. rendelet 10. melléklet 15. pont c) alpontjában, valamint a 11. melléklet 13. pont c) alpontjában

„környezetvédelmi és” szövegrész,

g) a 31/2007. Korm. rendelet 2. számú melléklet 53. pontjában a „környezetvédelmi és” szövegrész,

h) a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és

hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és”

szövegrész,

i) a 221/2004. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése,

j) a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés

a)pont aa) alpontjában a „környezetvédelmi és” szövegrész,

k) a 219/2004. Korm. rendelet 13. § (11) bekezdésben a „környezetvédelmi és” szövegrész,
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l) a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében a „környezetvédelmi és” szövegrész,

m) a 232/1996. Korm. rendelet 1. § 10. pontja, 3. § (2) bekezdése, 7. § (2) és (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„1/a. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A NeKI területi kirendeltségei

1. NeKI Észak-Dunántúli Kirendeltsége, Gyõr

2. NeKI Közép-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Budapest

3. NeKI Alsó-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Baja

4. NeKI Közép-Dunántúli Kirendeltsége, Székesfehérvár

5. NeKI Dél-Dunántúli Kirendeltsége, Pécs

6. NeKI Nyugat-Dunántúli Kirendeltsége, Szombathely

7. NeKI Felsõ-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Nyíregyháza

8. NeKI Észak-Magyarországi Kirendeltsége, Miskolc

9. NeKI Tiszántúli Kirendeltsége, Debrecen

10. NeKI Közép-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szolnok

11. NeKI Alsó-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szeged

12. NeKI Kõrös-Vidéki Kirendeltsége, Gyula

II. A NeKI területi kirendeltségeinek mûködési köre

1. NeKI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csáfordjánosfa,

Csér,

Csikvánd,

Egyházasfalu,

Fenyõfõ,

Gyalóka,

Gyarmat,

Iván,

Lázi,

Répcevis,

Románd,

Sikátor,

Sopronhorpács,

Szakony,

Szerecseny,

Veszprémvarsány,

Und,

Zsira közigazgatási területét;

38566 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



b) Komárom-Esztergom megye – kivéve

Szárliget közigazgatási területét,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól

a folyásirányban lefelé;

c) Vas megyébõl

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területe;

d) Veszprém megyébõl

Egyházaskeszõ,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ közigazgatási területe.

2. NeKI KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Budapest fõváros

teljes közigazgatási területe;

b) Pest megye – kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Kõröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területét;

c) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe;

d) Heves megyébõl

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Zagyvaszántó közigazgatási területe;
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e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe

nyúló/tartozó közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felsõ éléig

helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

3. NeKI ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Bács-Kiskun megye – kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,

Nyárlõrinc,

Pálmonostora,

Petõfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszakécske,

Tiszaug

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területét, továbbá

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára esõ részét;

b) Baranya megyébõl

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára esõ része.

4. NeKI KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe – kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét;

b) Veszprém megye – kivéve

Egyházaskeszõ,

Kemeneshõgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,
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Malomsok,

Marcaltõ,

Várkeszõ közigazgatási területét;

c) Tolna megye – kivéve

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kaposszekcsõ,

Kapospula,

Lápafõ,

Nak közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára esõ részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára esõ részét, valamint

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét;

d) Somogy megyébõl

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengõd

közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része;

e) Baranya megyébõl

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára esõ része.

f) Bács-Kiskun megyébõl

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára esõ része;

g) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csikvánd,

Fenyõfõ,

Gyarmat,

Lázi,

Románd,

Sikátor,

Szerecseny,

Veszprémvarsány

közigazgatási területe;

h) Komárom-Esztergom megyébõl:

Szárliget

közigazgatási területe;

i) Zala megyébõl

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

5. NeKI DÉL-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Pécs megyei jogú város;

b) Baranya megye – kivéve

Homorúd, valamint
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Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára esõ részét, valamint Mohács közigazgatási területének

a Duna bal partjára esõ részét;

c) Somogy megye – kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Fõnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Õrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tengõd,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ részét Horvátkút lakott hellyel,

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része;

d) Tolna megyébõl

Attala,

Csikóstõttõs,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcsõ,

Lápafõ,

Nak,

Várong,

Váralja, továbbá

Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára esõ része.

6. NeKI NYUGAT-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Vas megye – kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,
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Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területét;

b) Zala megye

teljes közigazgatási területe.

c) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira közigazgatási területe;

d) Veszprém megyébõl

Kemeneshõgyész,

Magyargencs közigazgatási területe;

e) Somogy megyébõl

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Fõnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Õrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdõ,

Szõkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ része Horvátkút lakott hellyel.

7. NeKI FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Szorgalmatos,
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Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellõ települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu–Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és a 38-as

számú út által alkotott vonaltól délre esõ területét;

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Cigánd,

Kenézlõ,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része;

c) Hajdú-Bihar megyébõl

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

8. NeKI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye – kivéve

Ároktõ,

Cigánd,

Hejõkürt,

Kenézlõ,

Oszlár,

Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,

Tiszadorogma,

Tiszakarád,

Tiszakeszi,

Tiszapalkonya,

Tiszatardos,

Tiszatarján, valamint

Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét;

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,
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Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellõ közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része;

c) Heves megye – kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdõtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Lõrinci,

Nagykökényes,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Kömlõ közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ részét,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét,

Sarud és Újlõrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ részét,

valamint a Kiskörei-tározó területére esõ részét;

d) Hajdú-Bihar megyébõl

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része;

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

közigazgatási területe, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára esõ része,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára esõ része.

9. NeKI TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Hajdú-Bihar megye – kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ

részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára esõ részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára esõ részét;

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,
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Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,

Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része,

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és a 38. sz.

út által alkotott vonaltól délre esõ területe;

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Tokaj,

Tiszatardos,

Tiszaújváros,

Tiszapalkonya,

Oszlár,

Hejõkürt,

Tiszatarján,

Tiszakeszi,

Ároktõ, valamint

Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része;

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától

keletre esõ része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,

Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldali hullámterét és töltését

érintõ része;

e) Békés megyébõl:

Bucsa közigazgatási területe,

Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,

Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé esõ része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ része.

10. NeKI KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván közigazgatási területét, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára esõ részét,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára esõ részét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára esõ részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától

keletre esõ részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára esõ részét,

Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára esõ részeit,

38574 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ részét;

b) Heves megyébõl:

Átány,

Erdõtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Kömlõ közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ

része,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ része,

Sarud és Újlõrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára esõ része,

valamint a Kiskörei-tározó területére esõ része;

c) Békés megyébõl:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára esõ része;

d) Csongrád megyébõl

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része, Szentes–Magyartés közigazgatási területének

a Hármas-Körös jobb partjára esõ része;

e) Bács-Kiskun megyébõl:

Lakitelek,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszakécske közigazgatási területe,

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ része;

f) Pest megyébõl:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemõ,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenõ,

Kocsér,

Kõröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykõrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószõlõs,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe;

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ része.

11. NeKI ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Csongrád megye – kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét.

Szentes–Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára esõ részét;
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b) Bács-Kiskun megyébõl

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Móricgát,

Nyárlõrinc,

Pálmonostora,

Petõfiszállás,

Szank,

Tiszaalpár,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része;

c) Békés megyébõl:

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,
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Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területe;

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.

12. NeKI KÖRÖS-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Mûködési köre

a) Békés megye – kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Bucsa,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyháza,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezõhegyes,

Mezõkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ részét,

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára esõ részét és a

Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére esõ részét,

Kõrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé esõ részét;

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:

Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy–Berettyó

torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára esõ része;

c) Hajdú-Bihar megyébõl:

Komádi és

Kõrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára esõ része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára esõ része.”
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2. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 282/2009. Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjának f) és g) sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Térségi övezetek

A kiemelt térségi és a megyei
területrendezési terv készítése vagy

módosítása során elõzetes
adatszolgáltatásra kötelezett

államigazgatási szervek

A megyei területrendezési terv
hatálya alá tartozó település

településrendezési tervének készítése
vagy módosítása során elõzetes

adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek)

(2. Az Országos
Területrendezési Tervrõl
szóló törvény szerinti kiemelt
térségi és megyei övezetek)

f) rendszeresen belvízjárta
terület

Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

g) nagyvízi meder Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

Országos Vízügyi
Fõigazgatóság

3. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 218/2009. Korm. rendelet 10. mellékletének 15. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:

(az érintett területi államigazgatási szervek közül:)

„d) Nemzeti Környezetügyi Intézet mûködési területtel érintett területi kirendeltsége.”

4. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 218/2009. Korm. rendelet 11. melléklet 13. pontja a következõ k) alponttal egészül ki:

(az érintett területi államigazgatási szervek közül:)

„k) Nemzeti Környezetügyi Intézet mûködési területtel érintett területi kirendeltsége.”

5. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázat 43. sora helyébe a következõ sor lép:

43. Országos Vízügyi Igazgatóság OVF

2. A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata a következõ 44. sorral egészül ki:

44. Nemzeti Környezetügyi Intézet NeKI
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6. melléklet a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezési alegységek

Részvízgyûjtõ/alegység Tervezet összeállító NeKI kirendeltség

1 Duna közvetlen részvízgyûjtõ ÉDU-NeKI, Gyõr

1–1 Szigetköz ÉDU-NeKI, Gyõr

1–2 Rábca és a Fertõ ÉDU-NeKI, Gyõr

1–3 Rába NYUDU-NeKI, Szombathely

1–4 Marcal ÉDU-NeKI, Gyõr

1–5 Bakony-ér és Concó ÉDU-NeKI, Gyõr

1–6 Általér ÉDU-NeKI, Gyõr

1–7 Gerecse ÉDU-NeKI, Gyõr

1–8 Ipoly KDV-NeKI, Budapest

1–9 Közép-Duna KDV-NeKI, Budapest

1–10 Duna-völgyi-fõcsatorna ADU-NeKI, Baja

1–11 Sió KÖDU-NeKI, Székesfehérvár

1–12 Kapos KÖDU-NeKI, Székesfehérvár

1–13 Észak-Mezõföld és Keleti-Bakony KÖDU-NeKI, Székesfehérvár

1–14 Velencei-tó KÖDU-NeKI, Székesfehérvár

1–15 Alsó-Duna jobb part DÉDU-NeKI, Pécs

1–16 Felsõ-Bácska ADU-NeKI, Baja

2 Tisza részvízgyûjtõ KÖTI-NeKI, Szolnok

2–1 Felsõ-Tisza FETI-NeKI, Nyíregyháza

2–2 Szamos–Kraszna FETI-NeKI, Nyíregyháza

2–3 Lónyay-fõcsatorna FETI-NeKI, Nyíregyháza

2–4 Bodrogköz É-NeKI, Miskolc

2–5 Tokaj-hegyalja É-NeKI, Miskolc

2–6 Sajó a Bódvával É-NeKI, Miskolc

2–7 Hernád, Takta É-NeKI, Miskolc

2–8 Bükk és Borsodi-Mezõség É-NeKI, Miskolc

2–9 Hevesi-sík KÖTI-NeKI, Szolnok

2–10 Zagyva KÖTI-NeKI, Szolnok

2–11 Tarna É-NeKI, Miskolc

2–12 Nagykõrösi-homokhát KÖTI-NeKI, Szolnok

2–13 Kettõs-Körös KÖR-NeKI, Gyula

2–14 Sebes-Körös KÖR-NeKI, Gyula

2–15 Berettyó TI-NeKI, Debrecen

2–16 Hármas-Körös KÖR-NeKI, Gyula

2–17 Hortobágy-Berettyó TI-NeKI, Debrecen

2–18 Nagykunság KÖTI-NeKI, Szolnok

2–19 Kurca ATI-NeKI, Szeged

2–20 Alsó-Tisza jobb part ATI-NeKI, Szeged

2–21 Maros ATI-NeKI, Szeged

3 Dráva részvízgyûjtõ DÉDU-NeKI, Pécs

3–1 Mura NYUDU-NeKI, Szombathely

3–2 Rinya-mente DÉDU-NeKI, Pécs

3–3 Fekete-víz DÉDU-NeKI, Pécs

4 Balaton részvízgyûjtõ KÖDU-NeKI, Székesfehérvár

4–1 Zala NYUDU-NeKI, Szombathely

4–2 Balaton közvetlen KÖDU-NeKI, Székesfehérvár
„
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 56/2011. (XII. 22.) BM rendelete
a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet
módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés

13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)

4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Nem kell rendészeti szakvizsgát tenni annak, aki azonos vagy magasabb beosztási kategóriából kerül kinevezésre

a VI. beosztási kategóriába.”

2. § Az R. 13. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felkészítés és a vizsga halasztása díjköteles. A felkészítésen való részvétel halasztására a felkészítés kezdõnapját

megelõzõ hatodik munkanapig, a vizsga halasztására a vizsga napját megelõzõ hatodik munkanapig van lehetõség.

A halasztáshoz a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértése szükséges. A halasztás díja a 12. §

(3)–(4) bekezdésében meghatározott díj összegének 50%-a, amelynek megfizetésére a rendészeti szakvizsgára

jelentkezõ jelölt köteles.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a szakvizsgára kötelezett halasztási díja a munkáltatót terheli, ha

a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Amennyiben a halasztásra a szakvizsgára

kötelezett érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, úgy a halasztás díját a munkáltató saját

költségvetése terhére átvállalhatja.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetése nem mentesít az újabb felkészítés vagy vizsga díjának

megfizetése alól. Az ismételt felkészítés vagy vizsga díjának megfizetésére a munkáltató köteles, ha a szakvizsgára

kötelezett a munkáltató érdekkörében felmerült okból halasztott.”

3. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Fegyveres szervnél osztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosító beosztásba az nevezhetõ ki

vagy ilyen beosztás ellátásával az bízható meg, aki – más jogszabályban meghatározott követelményeken túl –

a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot elvégezte.”

4. § (1) Az R. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Aki e rendelet hatálybalépésekor

a) úgy tölt be az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél

rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM

rendelet 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál

rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet Mellékletében vagy

az U.-ban meghatározott I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó beosztást, hogy nem felel meg

a 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, köteles a szakvizsgát

b) úgy tölt be osztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosító beosztást, hogy nem felel meg

a 16. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, de rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter

felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz

szükséges követelményekrõl szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008.
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(III. 28.) ÖTM rendelet Mellékletében, valamint az U.-ban meghatározott, az egyes vezetõi beosztások, munkakörök

betöltéséhez szükséges más végzettséggel, köteles a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam elvégzését, vagy

c) úgy tölt be fõosztályvezetõi vagy annál magasabb vezetõi besorolású, vagy illetményre jogosító beosztást, hogy

nem felel meg a 19. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, köteles a rendészeti mestervezetõvé

képzõ tanfolyam elvégzését

a hatálybalépéstõl számított egy éven belül megkezdeni, és a hatálybalépéstõl számított két éven belül a rendészeti

szakvizsgát letenni, a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot vagy a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot

elvégezni.”

(2) Az R. 29. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) 2014. december 31-ig a 3. § (1) bekezdésétõl eltérõen rendészeti szakvizsga, a 16. § (1) bekezdésétõl eltérõen

a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam elvégzése, valamint a 19. § (1) bekezdésétõl eltérõen a rendészeti

mestervezetõvé képzõ tanfolyam elvégzése hiányában is sor kerülhet kinevezésre. Az, aki e rendelet hatálybalépését

követõen, de 2014. december 31-ét megelõzõen a 3. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében vagy a 19. §

(1) bekezdésében meghatározott képesítési követelmény megléte nélkül kerül kinevezésre

a) az I. besorolási osztály VI. besorolási kategóriába tartozó beosztásba, köteles a rendészeti szakvizsgát két éven belül

letenni,

b) osztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti vezetõvé

képzõ tanfolyamot két éven belül elvégezni,

c) fõosztályvezetõi vagy annál magasabb szintû vezetõi illetményre jogosító beosztásba, köteles a rendészeti

mestervezetõvé képzõ tanfolyamot három éven belül elvégezni.

(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott határidõ a tartós távollét vagy külföldi szolgálat teljesítése idejével

meghosszabbodik.

(1c) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen 2014. december 31-ig kell

a) letennie a rendészeti szakvizsgát a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok azon

tagjának, akit a rendelet hatályba lépése elõtt neveztek ki I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó

beosztásba,

b) elvégeznie a rendészeti vezetõvé képzõ, valamint a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot

a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

azon tagjának, akit a rendelet hatályba lépése elõtt neveztek ki osztályvezetõi vagy annál magasabb szintû vezetõi

illetményre jogosító beosztásba.

(1d) A rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetõvé képzésrõl és a rendészeti mestervezetõvé képzésrõl szóló

14/2006. (BK 7.) BM utasításon alapuló, a rendészeti szakvizsga letétele, valamint a rendészeti vezetõvé képzõ, illetve

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam elvégzése alóli mentességek 2014. december 31-ig mentesítenek

a rendészeti szakvizsga letétele, valamint a rendészeti vezetõvé képzõ, illetve rendészeti mestervezetõvé képzõ

tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól.”

5. § (1) Az R. 2. § 1. pontjában „az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél

rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM

rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletében, a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati

tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

(a továbbiakban: R2.) Mellékletében,” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres

szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló BM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. mellékletében,” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § 3. és 5. pontjában, valamint 3. § (1) bekezdésében az „R1.-ben, az R2.-ben” szövegrész helyébe az „R.-ben”

szöveg lép.

(3) Az R. 7. § (3) bekezdésében a „BM Rendészeti Vezetõképzõ és Kutatóintézet (a továbbiakban: RVKI)” szövegrész

helyébe a „BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKTF)” szöveg lép.

(4) Az R. 9. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében az „RVKI” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg lép.

(5) Az R. 16. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében az „R1.-ben és az R2.-ben, valamint” szövegrész helyébe

az „R.-ben és az U.-ban” szöveg lép.
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(6) Az R. 18. § (3) és (4) bekezdésében, 20. § (2) és (3) bekezdésében, 21. § (5)–(8) bekezdésében, 22. § (1), (3) és

(4) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 29. § (2) és

(3) bekezdésében az „RVKI” szövegrész helyébe az „OKTF” szöveg lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése és az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 57/2011. (XII. 22.) BM rendelete
a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben
a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. mellékletének 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszter és 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 miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának

és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell a következõket:)

„e) a vízügyi igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességérõl,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról,”

2. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és

ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell a következõket:)

„e) a vízügyi igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességérõl,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;”
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3. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és

ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)

„e) a vízügyi igazgatóság

ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességérõl,

eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;”

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelete
egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az 1–4. §-ok tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint

a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint

a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

a 6–15. §-ok tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján – 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

egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével –, a kormányhivatalokat felügyelõ

miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló

5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. § A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi

szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki

szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Ar.) 10. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell:)

„f) a találmány címét magyar nyelven;”

2. § (1) Az Ar. 11. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ahhoz, hogy az európai szabadalom Magyarországon az Szt. 84/H. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

hatályossá váljon, a következõket kell benyújtani:”

(2) Az Ar. 11. § (1) bekezdés a) pontjában „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.
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(3) Az Ar. 11. § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az európai szabadalom teljes szövegérõl készített fordításnak az igénypontok magyar nyelvû, valamint – ha

az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – a szabadalmi leírás és a rajzokon

szereplõ szöveg angol vagy magyar nyelvû fordítását kell tartalmaznia; ilyenkor a rajzokat akkor is be kell nyújtani, ha

azokon magyarra vagy angolra fordítandó szöveg nincs. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha az európai

szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvû fordítását az Szt. 84/H. § (1a) bekezdése szerint

az igénypontok magyar nyelvû fordításával együtt nyújtják be.”

(4) Az Ar. 11. § a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege magyar nyelvû fordítását az Szt. 84/H. § (10a) bekezdése

szerinti nyújtják be, a szabadalmi leírás és a rajzokon szereplõ szöveg magyar nyelvû fordítását, a fordítás

meghirdetésére irányuló kérelmet, valamint képviselet esetén annak igazolását kell benyújtani. A rajzokat akkor is be

kell nyújtani, ha azokon magyarra vagy angolra fordítandó szöveg nincs. A kérelemnek a (2) bekezdésben foglaltakat

kell tartalmaznia.”

3. § (1) Az Ar. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az igénypontok, illetve a leírás fordításának az Szt. 84/K. §-ában foglaltak szerinti kijavításához a következõket kell

benyújtani:)

„b) az európai szabadalmi bejelentés közzétett igénypontjai, illetve az európai szabadalom szövege fordításának

kijavított változatát azzal, hogy ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt és

a szabadalmas az igénypontok magyar nyelvû fordításának kijavítását az európai szabadalom igénypontokon kívüli

szövegének az Szt. 84/H. § (10a) bekezdése szerinti benyújtásával egyidejûleg kéri, az európai szabadalom

igénypontokon kívüli szövegének angol nyelvû fordítását nem kell benyújtani;”

(2) Az Ar. 12. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell:)

„d) a találmány címét magyar nyelven;”

4. § Az Ar. 10. § (3) bekezdésében a „két azonos” szövegrész helyébe az „egy” szöveg, 11. § (5) bekezdésében

az „(1)–(4) bekezdések” szövegrész helyébe az „(1)–(4a) bekezdések” szöveg lép.

5. § A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM

rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell)

„c) a színmegjelölést ábrában vagy képben, a Pantone színskála szerinti kód vagy kódok feltüntetésével; a fény- és

hologram-megjelölést ábrában vagy képben;”

6. § A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.)

GKM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A szabadalmi bejelentési és kutatási díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktõl a huszadik igénypontig

igénypontonként 1900, a huszonegyediktõl a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik

igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(2) Az írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés (a továbbiakban: írásos vélemény) iránti kérelem díja 30 800 forint,

amelyet a szabadalmi bejelentési és kutatási díjon, illetve a megosztásra irányuló kérelem díján [15. § (3) bekezdés] felül

kell megfizetni.

(3) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 63 800 forint.

(4) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a vizsgálati díj 44 000 forint, ha a (2) bekezdésben említett kérelem

alapján írásos vélemény készült.

(5) A szabadalom megadására irányuló eljárásban a megadási díj 35 200 forint, amely a leírás és a rajz hatodik oldalától

oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(6) Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó szabadalmi bejelentés esetén a szabadalmi leírás

részét képezõ szekvencialista, illetve táblázat után fizetendõ megadási díj a szekvencialista, illetve a táblázat

oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentõ számára kedvezõbb mint az (5) bekezdés

szerint számított díj, továbbá, hogy a szabadalmi leírás részét képezõ szekvencialista, illetve táblázat kizárólag

számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.
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(7) A szabadalmi fenntartási díj összege

a) az elsõtõl a harmadik évig évente 17 600 forint;

b) a negyedik évre 88 000 forint;

c) az ötödik évre 110 000 forint;

d) a hatodiktól a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;

e) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;

f) a tizenhetediktõl a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;

g) a tizenkilencediktõl a huszadik évig évente 165 000 forint.

(8) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmi fenntartási díj összege évente 165 000 forint.”

7. § (1) A Díjr. 4. § (1)–(2) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Európai szabadalmi bejelentés esetében az igénypont-közzétételi díj 23 500 forint, amely az igénypontok magyar

fordításának hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.

(2) Európai szabadalom esetében a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom szövegének

hatodik oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik. Az oldalak számának kiszámításánál az európai szabadalom

szövegeként a következõk valamelyikének az együttes terjedelmét kell figyelembe venni:

a) ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve az angol volt, az igénypontok magyar nyelvû fordítása és

az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege (a leírás és a hozzá kapcsolódó rajzok) azzal, hogy ha az európai

szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvû fordítását az igénypontok magyar nyelvû fordításával

együtt nyújtották be, akkor a szöveg magyar nyelvû fordításának terjedelme az irányadó;

b) ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az igénypontok magyar nyelvû

fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar vagy angol nyelvû fordítása.”

(2) A Díjr. 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege magyar nyelvû fordítását a találmányok szabadalmi

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84/H. § (10a) bekezdése szerinti nyújtják be,

a fordítás-meghirdetési díj 23 500 forint, amely az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének hatodik

oldalától oldalanként 3500 forinttal emelkedik.”

(3) A Díjr. 4. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom esetében a kijavításközzétételi díj 23 500 forint, amely

a kijavított igénypontok vagy az európai szabadalom szövege kijavított fordításának hatodik oldalától oldalanként

3500 forinttal emelkedik.

(4) Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai szabadalom esetében

az európai szabadalom szövegének vagy kijavított szövegének részét képezõ szekvencialista, illetve táblázat után

fizetendõ fordításmeghirdetési díj, illetve a kijavítás-közzétételi díj a szekvencialista, illetve táblázat vagy azok

fordításának oldalszámától függetlenül 117 700 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentõ, illetve a szabadalmas számára

kedvezõbb mint a (2) vagy a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a leírás részét képezõ szekvencialista,

illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.

(5) Az európai szabadalom hatályossá válásához szükséges fordítás pótdíj megfizetése mellett történõ benyújtása

esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a fordítás-meghirdetési díjon felül kell megfizetni.”

8. § A Díjr. 5. § (1)–(5) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának díja 11 800 forint.

(2) A Hivatal megjelölt hivatalként történõ eljárása esetén a nemzeti díj 37 400 forint, amely a tizenegyediktõl

a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktõl a harmincadik igénypontig igénypontonként

3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 forinttal emelkedik.

(3) A Hivatal kiválasztott hivatalként történõ eljárása esetén a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyediktõl

a huszadik igénypontig igénypontonként 950, a huszonegyediktõl a harmincadik igénypontig igénypontonként 1900,

a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 2800 forinttal emelkedik.

(4) A Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történõ eljárása esetén a pótdíj 58 700 forint, amelyet a nemzeti

díjon felül kell megfizetni.

(5) A megszûnt hatályú nemzetközi szabadalmi bejelentés kapcsán a jogokba való visszahelyezés iránt elõterjesztett

kérelem díja 117 700 forint, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.”
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9. § A Díjr. 6. § (1)–(2) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A kiegészítõ oltalmi tanúsítvány megadására irányuló bejelentés és a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány

idõtartamának meghosszabbítására irányuló kérelem díja 235 400 forint.

(2) A tanúsítvány fenntartási díjának összege:

a) az elsõ évre 293 700 forint;

b) a második évre 352 000 forint;

c) a harmadik évre 411 400 forint;

d) a negyedik évre 469 700 forint;

e) az ötödik évre 528 000 forint;

f) a hatodik évre 620 400 forint.”

10. § (1) A Díjr. 8. § (3)–(4) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A használati mintaoltalmi leírás és rajz hatodik és további oldalai után az elsõ évi fenntartási díj oldalanként

3500 forinttal emelkedik.

(4) Ha a nemzetközi szabadalmi bejelentés Magyarországon mint megjelölt vagy kiválasztott államban használati

mintaoltalom megadására irányul, a nemzeti díj 18 700 forint, amely a tizenegyedik és további igénypontok után

igénypontonként 1200 forinttal emelkedik; a nemzeti díjon felül fizetendõ pótdíj összege 58 700 forint.”

(2) A Díjr. 8. § (5) bekezdésben „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

11. § A Díjr. 14. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és topográfiaoltalmi ügyben

a megsemmisítésre és a nemleges megállapításra, kiegészítõ oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a tanúsítvány

megszûnésének vagy érvénytelenségének megállapítására, idõtartama meghosszabbításának megvonására és

a nemleges megállapításra, szabadalmi és kiegészítõ oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos ügyben a kényszerengedély

megadására, felülvizsgálatára, módosítására és a kényszerengedélyes könyveibe és nyilvántartásaiba történõ

betekintésre, növényfajtaoltalmi ügyben a megsemmisítésre, a megszüntetésre és a fajtanév törlésére, valamint

védjegy- és földrajzi árujelzõ-oltalmi ügyben a törlésre és a megszûnés megállapítására irányuló kérelem díja

140 800 forint.”

12. § (1) A Díjr. 15. § (1)–(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az oltalom megadására irányuló bármely iparjogvédelmi ügyben a módosítási, valamint az ilyen és a 14. §-ban

említett eljárásokban az adott cselekménnyel kapcsolatos határidõ-hosszabbítási kérelem díja az elsõ kérelem esetén

5300 forint, a második kérelem esetén 9350 forint, a további kérelmek esetén 17 600 forint.

(2) A szabadalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási kérelem díja a tizenegyediktõl a huszadik

igénypontig igénypontonként 1900 forinttal, a huszonegyediktõl a harmincadik igénypontig igénypontonként

3800 forinttal, a harmincegyedik igényponttól igénypontonként 5600 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben

meghatározott összeghez képest. A használati mintaoltalmi igénypontok számának növelésével járó módosítási

kérelem díja a tizenegyedik igényponttól igénypontonként 1070 forinttal emelkedik az (1) bekezdésben

meghatározott összeghez képest.

(3) A megosztásra irányuló kérelem díja a keletkezõ további bejelentésenként szabadalmi ügyben az érdemi

vizsgálatra irányuló kérelmet megelõzõen 37 400 forint, azt követõen 101 200 forint, növényfajta-oltalmi ügyben

32 000 forint, használati mintaoltalmi ügyben pedig 18 700 forint.”

(2) A Díjr. 15. § (7) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Iparjogvédelmi ügyben az eljárás folytatása iránti kérelem díja 38 500 forint.”

13. § A Díjr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § Bármely iparjogvédelmi ügyben a jogutódlás és a hasznosítási, illetve használati engedély tárgyában

a tudomásulvételre, jelzálogjog esetén a bejegyzésre irányuló kérelem díja ügyenként 16 500 forint; a szolgálati

találmány és használati minta feltalálójának, a szolgálati növényfajta nemesítõjének, valamint a szolgálati

formatervezési minta és topográfia szerzõjének jogszerzése esetén 3500 forint.”

14. § A Díjr. 26. § (1) bekezdésében a „a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:

Szt.)” szövegrész helyébe az „Szt.” szöveg lép.

38586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám



15. § Hatályát veszti a Díjr. 10. § (2) bekezdése, valamint 21. § (1) bekezdésében a „valamint a „311 Kincstári Tranzakciós Kód”

megjelöléssel” szövegrész.

16. § A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 3. §-ában a „Magyar

Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)”

szöveg lép.

17. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti
kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint
a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény 97.§ (4) bekezdésében, a Magyar Köztársaság

1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok

emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A gépjármûvek kötelezõ felelõsségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja elõtt bekövetkezett

káreseményekkel kapcsolatban a Magyar Államot terhelõ, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési

járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2012. január 1-jétõl a 2011.

december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 4,2 százalékkal emelkednek.”

2. § A gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló

12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési

járadékok 2012. január 1-jétõl a 2011. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest

4,2 százalékkal emelkednek.”

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az általa megállapított rendelkezéseket a 2012. január

hónapra fizetendõ baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet
módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 6–15. §-a és a 17. § a) pontja tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont
dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 
módosítása

1. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (továbbiakban: R1.)
3. § o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„o) belélegezhetõ frakció: a totál szálló pornak az a tömegfrakciója, amelyet az egyén orron és szájon át belélegez;

(2) Az R1. 3. §-a a következõ s)–v) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„s) respirábilis frakció: a belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a ciliáris hám nélküli légutakba;
t) torakális frakció: a belélegzett részecskéknek a gégénél lejjebb hatoló tömegfrakciója;
u) biológiai expoziciós mutató: a vegyi anyag vagy metabolit koncentrációja biológiai mintában (vizeletben vagy
vérben);
v) biológiai hatásmutató: a vegyi anyag illetve metabolitjának a szervezetet károsító hatására jellemzõ biokémiai
paraméter.”

2. § Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azon veszélyes anyagokat és keverékeket, amelyek biológiai monitorozása kötelezõ, ezek biológiai expozíciós
mutatóit és biológiai hatásmutatóit, valamint a biológiai expozíciós mutatókra és biológiai hatásmutatókra vonatkozó
megengedhetõ határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A biológiai expozíciós mutatók és a biológiai
hatásmutatók mérésére irányuló vizsgálatokat kizárólag
a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendõ vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy
b) a nemzeti vagy nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevõ laboratórium
végezhet.”

3. § (1) Az R1. 15. § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellenõrzésére (a munkateret szennyezõ anyagok mérésére) irányuló
vizsgálatokat kizárólag
a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendõ vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy
b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevõ laboratórium
végezhet.
(3) Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyezõanyag-koncentrációját folyamatosan mérõ, szelektív
mérési elven alapuló, szelektív meghatározást biztosító, kalibrált, telepített mûszerek (berendezések) vizsgálati
eredményeit, mint kiegészítõ mérési adatokat figyelembe lehet venni.”

(2) Az R1. 15. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„e) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának
létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv.”
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4. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § (1) Az R1. 1. §-ában, és a 2. § (4) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdésében, a 3. § b) pontjában a „készítmény” szöveg helyébe a „keverék” szöveg lép.

(3) Az R1. 3. § j) pontjában a „por (szálló por):” szövegrész helyébe a „szálló por:” szöveg lép.

(4) Az R1. 4. § (2) bekezdésében a „készítményeket” szöveg helyébe a „keverékeket” szöveg lép.

2. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek

minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosítása

6. § (1) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„b) idõszakos ellenõrzõ felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek

– a munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetõsége miatt a

munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztetõ helyzetet idézhet elõ;”

(2) Az R2. 2. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„e) munkaeszköz használata: a munkaeszközzel végzett tevékenység, úgymint az elindítás, leállítás, alkalmazás,

szállítás, javítás, átalakítás, karbantartás, szervizelés, beleértve a tisztítást is;”

7. § Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A veszélyesnek nem minõsülõ munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitõl

– a szerelést követõen és az üzemeltetés megkezdését megelõzõen, valamint – ha a munkaeszközön az új

munkahelyen történõ felállítását megelõzõen végeztek szerelési munkát – a használatba vétel elõtt a megbízott

személy ellenõrzõ felülvizsgálat keretében meggyõzõdik a biztonságos szerelésrõl, az egészséget nem veszélyeztetõ

és biztonságos mûködés feltételeirõl és körülményeirõl a károsodások észlelésének és idõben történõ orvoslásának

biztosítása érdekében.”

8. § Az R2. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A munkáltató a biztonságos munkaeszköz megválasztása során a munkavállalókat a munkaeszközök

használatával összefüggésben tájékoztatja legalább

a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos használatának körülményeirõl, feltételeirõl;

b) rendeltetésszerû használata során az elõrelátható veszélyes, illetve veszélytelen meghibásodási lehetõségeirõl

és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;

c) az elõfordulható téves kezelésrõl és annak következményeirõl;

d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen

környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja;

e) a munkaeszközök használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekrõl.

(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetõen, ahol szükséges írásban kell

megadni.”

9. § Az R2. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkaeszköz kezelõje a fõ kezelõhelyrõl egyértelmûen meggyõzõdik arról, hogy senki sem tartózkodik a

veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan mûködõ biztonsági jelzést – hangjelzés vagy világító jelzés

formájában – ad a munkaeszköz elindítása elõtt. A vezérlõberendezésnek, amely a munkaeszköz kezelõje részére

biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elõ

veszélyes helyzetet. A vezérlõberendezésnek biztonságosnak kell lenniük és kiválasztásukkor kellõen figyelembe kell

venni azokat a meghibásodásokat, zavarokat és korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet.”
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10. § Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A leesõ vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelõ

biztonsági berendezéssel.”

11. § Az R2. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy

leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése elõtt. Olyan biztonsági berendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakítású;

b) nem okoz többletkockázatot;

c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;

d) a mozgó résztõl megfelelõ távolságot biztosít;

e) nem akadályozza a munkaeszköz mûködésének figyelemmel kísérését és

f) lehetõvé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges mûveletek elvégzését anélkül, hogy a biztonsági

berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzáférést arra a területre korlátozza, ahol a munkát el kell végezni.”

12. § Az R2. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a

karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell.”

13. § (1) Az R2. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § Azoknak az önjáró munkaeszközöknek, amelyek mozgása a munkavállalókra kockázatot jelenthet, az alábbi

követelményeket kell kielégíteni:

a) a berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaeszközöknek az engedély nélküli, illetéktelen személy

által történõ elindítását;

b) berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök egyidejû mozgása során ezek összeütközését;

c) a munkaeszközt fék- és rögzítõ berendezéssel kell felszerelni;

d) amennyiben biztonsági szempontból szükséges, a munkaeszközön legyenek könnyen hozzáférhetõ helyen olyan

kezelõelemek vagy automatikusan kioldódó vészkikapcsoló berendezések, amelyek a fõ mûködtetõ rendszer

meghibásodása esetén biztosítják a berendezés lefékezését és megállítását;

e) megfelelõ látóteret kell biztosítani – szükség esetén segédeszköz, különösen látóteret kibõvítõ elektronikus

képátviteli rendszer, optikai rendszer, periszkóp, látószöget bõvítõ lencse alkalmazásával – a munkaeszköz vezetõje

részére;

f) a munkaeszköz rendelkezzen a munkavállalók biztonságos munkavégzésének, az elvégzendõ munka

követelményeinek megfelelõ olyan világító berendezéssel, amely elegendõ biztonságot nyújt a munkavállaló számára

éjszakai vagy elégtelen világítási körülmények közötti alkalmazás esetére;

g) amennyiben a munkaeszköz, illetve a hozzákapcsolt pótkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomány tûzveszély

kockázatát rejti magában, és ezáltal veszélyeztetheti a munkavállalót, a munkaeszközön vagy az alkalmazás helyén

álljon rendelkezésre a tûz leküzdéséhez szükséges eszköz;

h) a távvezérelt munkaeszköz automatikusan álljon le, ha az ellenõrzött vezérlési zóna határára ér;

i) az a távvezérelt munkaeszköz, amely rendeltetésszerû alkalmazási körülmények között a munkavállalónak ütközhet,

vagy õt valaminek nekiszoríthatja, rendelkezzen olyan biztonsági berendezéssel, amely az összeütközés és

összenyomás veszélyét csökkenti vagy kiküszöböli.”

14. § Az R2. a következõ 61. §-sal egészül ki:

„61. § Ez a rendelet a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi

minimumkövetelményeirõl szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való

megfelelést szolgálja.”

15. § Hatályát veszti az R2. 60. § (4) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) A 6–15. §-a és a 17. § a) pontja az e rendelet kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon hatályát veszti.
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17. § Ez a rendelet

a) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi

minimumkövetelményeirõl (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése

értelmében) szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának

létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv

mellékletének

való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelethez
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 „1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai: 

 

a) megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag 

koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK, 

b) megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy 

műszakon belül az 1–3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- 

és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK, 

c) maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, a maximális koncentrációban végzett 

munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18–62 évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító 

kockázat (rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) < 1:10
5

/év (10 mikrorizikó/év). 

 
 A B C D E F G H 

Sor- 

szám Megnevezés Képlet CAS-szám 

ÁK-érték  

mg/m
3 

CK-

érték  

mg/m
3 

MK-

érték  

mg/m
3 

Jellemző 

tulajdonság/ 

hivatkozás 

 ACETALDEHID  CH
3

CHO  75-07-0  25  25    i  VI. 1.  

 

  acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén               
2.   ACETOFENON  CH

3
COC

6
H

5 
 98-86-2  50      i   

3.   ACETON  CH
3

COCH
3 

 67-64-1  1210  2420*    i  EU1 

4.   ACETON-CIÁNHIDRIN  (CH
3

)
2

C(OH)CN  75-86-5  16,7  16,7       

 ACETONITRIL  CH
3

CN  75-05-8  70      b, i  EU2 5.  

 Akril-aldehid, lásd: akrolein               
6.   AKRILAMID  CH

2
=CHCONH

2 
 79-06-1      0,03  k   

 AKRILNITRIL  CH
2

=CHCN  107-13-1      4,3  k   7.  

 akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát               
8.   AKROLEIN  CH

2
=CHCHO  107-02-8  0,23  0,23    m  I. 

9.   ALDRIN  C
12

H
8

Cl
6 

 309-00-2           

10.   ALLIL-ALKOHOL  CH
2

=CHCH
2

OH  107-18-6  4,8  12,1    b, i  II.1. 

EU1 
11.   ALLIL-KLORID  CH

2
=CHCH

2
Cl  107-05-1  3  3    i  I. 
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 ALUMÍNIUM, FÉM 12.  

 alumínium-oxid, lásd: dialumínium-trioxid 

 Al  7429-90-5  6 resp         

 terc-AMIL-ACETÁT  H
3

COOC(CH
3

)
2

C
2

H
5 

 625-16-1  270  540     EU1 13.  

 aminobenzol, lásd: anilin               
14.   4-AMINOBIFENIL  C

6
H

5
C

6
H

4
NH

2 
 92-67-1      10  k   

15.   2-AMINOETANOL  NH
2

(CH
2

)
2

OH  141-43-5  2,5  7,6    b  EU2 

16.   AMMÓNIA  NH
3 

 7664-41-7  14  36    m  I. 

EU1 
17.   ANILIN  C

6
H

5
NH

2 
 62-53-3  8  32    b  II.2., 

BHM 
18.   o-ANIZIDIN  CH

3
OC

6
H

4
NH

2 
 90-04-0      0,5  k  

19.   ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI  

(Sb-ra számítva) 

 Sb  7440-36-0  0,5  2    i  III. 

 ANTIMON-HIDROGÉN  SbH
3 

 7803-52-3  0,5  2      II.2. 

 antimon-trioxid, lásd: diantimon-trioxid        

20.  

 arzén-hidrogén, lásd: arzin               
 ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI***  As  7440-38-2      0,01  k, b, i  BEM 
 arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid        

21.  

 arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid        
 ARZIN  AsH

3 
 7784-42-1  0,2  0,8    b  II.2. 22.  

 Azbeszt lásd: 1.2.2.              EUA 
23.   AZIRIDIN  (CH

2
)
2

NH  151-56-4      0,9  k   

24.   BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Ba-ra számítva) 

    0,5      i  II.1 

EU2 
25.   BENZALDEHID  C

6
H

5
CHO  100-52-7  5  10       

26.   BENZIDIN  (C
6

H
4

)
2

(NH
2

)
2 

 92-87-5      0,008  k   

27.   BENZIL-KLORID  C
6

H
5

CH
2

Cl  100-44-7  0,5  0,5    b, i, m   

 BENZOIL-KLORID  C
6

H
5

COCl  98-88-4  2,8      i   28.  

 benzoil-szuperoxid, lásd: dibenzoil-peroxid               
29.   BENZOL  C

6
H

6 
 71-43-2      3  k, b, i  BEM 

30.   BENZO[a]PIRÉN  C
20

H
12 

 50-32-8      0,002  k   

 BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI (Be-ra számítva)  Be  7440-41-7      0,002  k   31.  

 bifenil, lásd: difenil               
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32.  BISZFENOL A   (HOC6H4)2C(CH3)2 80-05-7 10     EU4 
33.   BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER  ClCH

2
OCH

2
Cl  542-88-l      0,0047  k  

34.   BRÓM  Br
2 

 7726-95-6  0,7      b, m  I. 

EU2 
35.   BROMIDOK  Br    0,7  0,7      EU1 
36.   1,3-BUTADIÉN  CH

2
=CHCH=CH

2 
 106-99-0      1  k, i   

 n-BUTÁN  CH
3

(CH
2

)
2

CH
3 

 106-97-8  2350  9400      IV. 

1- butanol, lásd: butil-alkohol               

37.  

 2-butanon, lásd: metil-etil-keton               
38.   n-BUTIL-ACETÁT  CH

3
COOC

4
H

9 
 123-86-4  950  950    i, sz  I. 

39.   n-BUTIL-AKRILÁT  CH
2

=CHCOOC
4

H
9 

 141-32-2  11  53    i  I. 

EU1 
 n-BUTIL-ALKOHOL  CH

3
(CH

2
)
3

OH  71-36-3  45  90    b, i   

 butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol               

40.  

 butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol              
41.   terc-BUTIL-METIL-ÉTER  C(CH3)3OCH3 1634-04-4 183,5 367    EU4 
42.   2-BUTOXIETANOL  C

4
H

9
OCH

2
CH

2
OH  111-76-2  98  246    b, i  II.1. 

EU1 
43.   2-BUTOXIETIL-ACETÁT CH

3
(CH

2
)
3

O(CH
2

)
2

COOCH
3 

 112-07-2  133  333    b  EU1 

 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL CH
3

(CH
2

)
3

O(CH
2

)
2

O(CH
2

)
2

OH  112-34-5  67,5  101,2      EU2 

 carbaryl, lásd: karbaril               

 celloszolv, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter               

44.  

 

 

 celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-

monoetil-éter-acetát 

              

45.  CIÁNAMID  NCNH
2 

 420-04-2  1      b  EU2 

46.  CIÁN-HIDROGÉN  HCN  74-90-8  11  44    b, i  II.1. 
47.  CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)  CN   5  20    b, i  II.1. 
48.  CIKLOHEXÁN  C

6
H

12 
 110-82-7  700        II.1. 

EU2 
49.  CIKLOHEXANOL  C

6
H

11
OH  108-93-0  200  800    b, i, sz  II.1. 

50.  CIKLOHEXANON  C
6

H
10

O  108-94-1  40,8  81,6    b, i  II.1. 

EU1 
51.  CIKLOHEXIL-AMIN  C

6
H

11
NH

2 

 

 108-91-8  40  40    m  V. 
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 1,3-CIKLOPENTADIÉN  C
5

H
6 

 542-92-7  200      i   52. 

 cink-kromátok, köztük kálium-cink-kromát 

lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek, 

kevéssé oldható (Cr (VI)-ra számítva) 

           

54.  CINK-OXID  ZnO  1314-13-2  5 resp   20 resp    i  III. 
55.  CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI (Zr-ra számítva)      5   20      III. 
56.  DDT  C

14
H

9
Cl

5 
 50-29-3  1 resp  1 resp    b  VI. 

57.  DEKABORÁN  B
10

H
14 

 17702-41-9  0,3  0,3    b, i  I. 

 DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva)  Al
2

O
3 

 1344-28-1  6 resp         58. 

 4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin               
59.  4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN  C

13
H

14
N

2 
 101-77-9      0,81  k   

60.  DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva)  Sb
2

O
3 

 1309-64-4  0,1  0,4       

61.  DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva)  As
2

O
5 

 1303-28-2      0,03  k  BEM 

62.  DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva)  As
2

O
3 

 1327-53-3      0,1  k  BEM 

63.  DIAZINON  C
12

H
21

N
2

O
3

PS  333-41-5  0,1   0,4     b  III. 

64.  DIAZOMETÁN  CH
2

N
2 

 334-88-3      0,01  k   

65.  DIBENZO-p-DIOXIN-2,3,7,8-TETRAKLÓR  C
12

H
4

Cl
4

O
2 

 1746-01-6          

66.  DIBENZO-p-DIOXIN ÉS DIBENZO -FURÁN, 

POLIBRÓMOZOTT 

             

67.  DIBENZOIL-PEROXID  (C
6

H
5

CO)
2

O
2 

 94-36-0  5  5    b, i, sz  I. 

68.  1,2-DIBRÓMETÁN  C
2

H
4

Br
2 

 106-93-4      0,8  k, b, m   

69.  1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN  C
3

H
5

Br
2

Cl  96-12-8      0,01  k   

70.  DIELDRIN  C
12

H
8

Cl
6

O  60-57-1  0,25 

resp 

 1 resp       

 DIETIL-AMIN  NH(C
2

H
5

)
2 

 109-89-7  15  30    b, m  V. 

EU2 
71. 

 dietilénoximid, lásd: morfolin               
72.  DIETILÉN-TRIAMIN  NH(CH

2
CH

2
NH

2
)
2 

 111-40-0  4  4   b, m, sz   

73.  DIETIL-ÉTER  (CH
3

CH
2

)
2

O  60-29-7  308  616    b, i, sz  II.1. 

EU1 
74.  DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT   C

6
H

4
(COO)

2
(C

8
H

17
)
2 

 117-81-7  10  40    b  III. 

75.  DIETIL-SZULFÁT  (C
2

H
5

O)
2

SO
2 

 64-67-5      0,2  k   
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 DIFENIL  (C
6

H
5

)
2 

 92-52-4  1      b, i, sz   76. 

 difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI), lásd: 

diizocianátok 

              

77.  DIFOSZFOR-PENTASZULFID  P
2

S
5 

 1314-80-3  1        EU2 

78.  DIFOSZFOR-PENTOXID  P
2

O
5 

 1314-56-3  1      m  II.1. 

EU2 
 DIHIDROGÉN-SZELENID  H

2
Se  7783-07-5  0,07  0,17      I. 

EU1 
79. 

 m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin               
 DIIZOCIANÁTOK               
 difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI)  CH

2
(C

6
H

4
NCO)

2 
 101-68-8  0,05  0,05    i, sz  I. 

 hexametilén-diizocianát (HDI)  (CH
2

)
6

(NCO)
2 

 822-06-0  0,035  0,035    i, sz  I. 

80. 

 1,5-naftilén-diizocianát (NDI)  C
10

H
6

(NCO)
2 

 3173-72-6  0,09  0,09    i, sz  I. 

81.  DIKÉN-DIKLORID  S
2

Cl
2 

 10025-67-9  6  24    m  I. 

82.  3,3’-DIKLÓRBENZIDIN  C
12

H
10

N
2

Cl
2 

 91-94-1      0,03  k   

83.  1,2-DIKLÓRBENZOL  C
6

H
4

Cl
2 

 95-50-1  122  306    b, i  II. 1. 

EU1 
84.  1,3-DIKLÓRBENZOL  C

6
H

4
Cl

2 
 541-73-1  20  80       

 1,4-DIKLÓRBENZOL  C
6

H
4

Cl
2 

 106-46-7  122  306      EU1 

p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT        

85. 

 diklórdifluormetán F12, lásd: freonok                
86.  1,1-DIKLÓRETÁN  Cl

2
CH

2
CH

2 
 75-34-3  412  824*    b  EU1 

87.  1,2-DIKLÓRETÁN  ClCH
2

CH
2

Cl  107-06-2      10  k, i   

88.  1,1-DIKLÓRETILÉN***  Cl
2

HC=CH  75-35-4  8  32       

89.  1,2-DIKLÓRETILÉN  ClHC=CHCl  540-59-0  790  3160    i  II.1. 
 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV  Cl

2
C

6
H

3
OCH

2
COOH  94-75-7  1  4    b, i  II.2. 90. 

 diklórfluormetán F21, lásd: freonok               
91.  DIKLÓRFOSZ (DDVP)  C

4
H

7
Cl

2
O

4
P  62-73-7  0,9  3,6    b  III. 

92.  DIKLÓRMETÁN  CH
2

Cl
2 

 75-09-2  10  10    i  VI. 

93.  1,2-DIKLÓRPROPÁN  ClCH
2

CH(Cl)CH
3 

 78-87-5  50  50      VI. 

  diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok               
94.  N,N-DIMETILACETAMID  CH

3
CON(CH

3
)
2 

 127-19-5  36  72    b, i  II.1. 

EU1 
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 DIMETIL-AMIN  (CH
3

)
2

NH  124-40-3  3,8  9,4    b, m, sz  V. 

EU1 
95. 

 dimetilanilin, lásd: xilidin               
96.  N,N-DIMETILANILIN  C

6
H

5
N(CH

3
)
2 

 121-69-7  25  100    b, i, sz  II.1. 

97.  DIMETIL-ÉTER  (CH
3

)
2

O  115-10-6  1920  7680*      EU1 

98.  N,N-DIMETILFORMAMID  HCON(CH
3

)
2 

 68-12-2 15 30    b, i  II.1. 

BEM 

EU4 
99.  1,2-DIMETILHIDRAZIN  CH

3
NHNHCH

3 
 540-73-8      1,2  k   

 N,N-DIMETILHIDRAZIN  (CH
3

)
2

NNH
2 

 57-14-7      1,2  k   100. 

 dimetil-keton, lásd: aceton               
 DIMETIL-SZULFÁT  C

2
H

6
O

4
S  77-78-1      0,1  k, b, m   101. 

dinikkel-trioxid lásd nikkel és szervetlen 

vegyületei 

 Ni
2

O
3 

 1314-06-3         

103.  4,6-DINITRO-o-KREZOL  CH
3

C
6

H
2

(NO
2

)
2

OH  534-52-1  0,2  0,8    b, i, sz  II.1. 

104.  DINITROBENZOL minden izomer  C
6

H
4

(NO
2

)
2 

  1  2    b   

105.  DINITROGÉN-OXID  N
2

O  10024-97-2  180  720       

106.  DINOSZEB ÉS SÓI  C
10

H
12

N
2

O
5 

 88-85-7          

107.  1,4-DIOXÁN  O(CH
2

CH
2

)
2

O  123-91-1 73 -    b, i  VI. 

EU3 
108.  1,3-DIOXOLÁN  C

3
H

6
O

2 
 646-06-0  10  10      VI. 

109.  DIVANÁDIUM-PENTOXID (V-ra számítva)  V
2

O
5 

 1314-62-1  0,05resp  0,2 

resp 

   i, sz  II.2. 

110.  ECETSAV  CH
3

COOH  64-19-7  25  25    m  I. 

EU91 
111.  ECETSAV-ANHIDRID  (CH

3
CO)

2
O  108-24-7  20  20    m  I. 

 ENDRIN  C
12

H
8

Cl
6

O  72-20-8        b   

 epiklórhidrin, lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán               

112. 

 etántiol, lásd: etil-merkaptán               
113.  ETIL-ACETÁT  CH

3
COOC

2
H

5 
 141-78-6  1400  1400    i, sz  I. 

114.  ETIL-AKRILÁT  CH
2

=CHCOOC
2

H
5 

 140-88-5 21 42    b, i, sz  I. 

EU4 
115.  ETIL-ALKOHOL 

 

 CH
3

CH
2

OH  64-17-5  1900  7600      IV. 
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116.  ETIL-AMIN  CH
3

CH
2

NH
2 

 75-04-7  9,4  9,4*    i  V. 

EU1 
117.  ETILBENZOL  C

6
H

5
CH

2
CH

3 
 100-41-4  442  884    b, i  I. 

BEM 

EU1 
 ETIL-BROMID  CH

3
CH

2
Br  74-96-4  50  50      VI. 118. 

 etilén-alkohol, lásd: etilénglikol               
 ETILÉNGLIKOL  HOCH

2
CH

2
OH  107-21-1  52  104    b, i  I. 

EU1 
119. 

 etilénglikol-monobutil-éter, lásd: 2-

butoxietanol 

              

120.  ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER 

 

 C
2

H
5

O(CH
2

)
2

OH  110-80-5 8 -    b, i  II.1. 

EU4 
121.  ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁT  C

2
H

5
O(CH

2
)
2

COOCH
3 

 111-15-9 11 -    b, i  II.1. 

EU4 
122.  ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER   CH

3
O(CH

2
)
2

OH  109-86-4 3,16 -    b, i  II.1. 

EU4 
 ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER- ACETÁT   CH

3
O(CH

2
)
2

COOCH
3 

 110-49-6 4,90 -    b, i  II.1. 

EU4 
123. 

 etilén-imin, lásd: aziridin               
 ETILÉN-OXID  C

2
H

4
O  75-21-8      1,8  k, i, sz   

 etil-glikol, lásd: etilén-glikol-monoetil-éter               
 etil-glikol-acetát, 

 lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát 

              

124. 

 etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán               
125.  ETIL-KLORID  C

2
H

5
Cl  75-00-3  268        EU2 

 ETIL-MERKAPTÁN  CH
3

CH
2

SH  75-08-1  1  1    i  V. 

 etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán               
 etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán         

126. 

 2-etoxietanol, lásd: etilénglikol-monoetil-

éter 

       

127.  EZÜST, fém  Ag  7440-22-4  0,1  0,4*      EU1 
 EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Ag-re 

számítva) 

     0,01        EU2 

 Fapor, lásd: 1.2.1.               

128. 

 fenilbenzol, lásd: difenil               
129.  2-FENILPROPÉN  C

6
H

5
C(CH

3
)=CH

2 
 98-83-9  246  492      EU1 
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130.  FENOL  C
6

H
5

OH  108-95-2 8 16    b, m  I. 

BEM 

EU4  
131.  FLUOR  F

2 
 7782-41-4  1,58  3,16    m  I. 

EU1 
 FLUORACETAMID  FCH

2
CONH

2 
 640-19-7          132. 

 fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid               
 FLUORIDOK (F-ra számítva)  F    2,5  10*    b, i  II.2. 

BEM 

EU1 

133. 

 fluotan, lásd: halotán               
134.  FORMALDEHID  HCHO  50-00-0  0,6  0,6    b, m, sz  VI. 
135.  FOSZFAMIDON (izomerek keveréke), cisz-

izomer, transz-izomer 

 C
10

H
19

ClNO
5

P  13171-21-6 

 23783-98-4  

 297-99-4 

       b  

136.  FOSZFIN  PH
3 

 7803-51-2  0,14  0,28    i  I. 

EU2 
137.  FOSZFOR  P  7723-14-0  0,1  0,1    i  I. 

  foszfor-hidrogén, lásd: foszfin               
 FOSZFOR-PENTAKLORID  PCl

5 
 10026-13-8  1      m  EU2 

foszfor-pentoxid, lásd: difoszfor-pentoxid        
foszforsav lásd: ortofoszforsav         

138. 

foszfor- trihidrid, lásd: foszfin        
139.  FOSZFOR-TRIKLORID  PCl

3 
 7719-12-2  3  3    m  I. 

 FOSZGÉN  COCl
2 

 75-44-5  0,08  0,4    m  II.1. 

EU1 
140. 

 FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK)               
141.  F 11, triklórfluormetán  CCl

3
F  75-69-4 Magyarországon 

betiltott 

     

142.  F 12, diklórdifluormetán  CCl
2

F
2 

 75-71-8 Magyarországon 

betiltott 

     

143.  F 21, diklórfluormetán  CHCl
2

F  75-43-4  43  172      II.1 

144.  F 22, klórdifluormetán  CHClF
2 

 75-45-6  3600  14 

400* 

     IV. 

EU1 
145.  F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán  C

2
Cl

3
F

3 
 76-13-1 Magyarországon 

betiltott 

     

146.  F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán  ClF2CCF2Cl  76-14-2 Magyarországon 

betiltott 

     

147.  F142b, 1-klór-1,1-difluoretán  C
2

H
3

ClF
2 

 75-68-3  4170  16 680      IV. 
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 FTÁLSAV-ANHIDRID  C
6

H
4

(CO)
2

O  85-44-9  1  1    i, sz  I. 

 furál, lásd: furfurol               

148. 

 furfurilaldehid, lásd: furfurol        
149.  FURFURIL-ALKOHOL  C

4
H

3
OCH

2
OH  98-00-0  40  40    i, sz, b  I. 

 FURFUROL  C
4

H
3

OCHO  98-01-1  20      b, i, sz   150. 

 gamma HCH, lásd: lindán               
GLICERIN-TRINITRÁT  C

3
H

5
(ONO

2
)
3 

 55-63-0  0,5  2    b, i, sz  II.1. 

 glikol, lásd: etilénglikol        

151. 

 halán, lásd: halotán        
152.  HALOTÁN  CHClBrCF

3 
 151-67-7  40  160      II.1. 

153.  HANGYASAV  HCOOH  64-18-6  9      m  I. 

EU2 
154.  HCH  

(l,2,3,4,5,6-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN) 

(izomerek keveréke) 

 C
6

H
6

Cl
6 

 608-73-1           

155.  HEPTAKLÓR  C
10

H
5

Cl
7 

 76-44-8        b   

156.  n-HEPTÁN  CH
3

(CH
2

)
5

CH
3 

 142-82-5  2000  8000*     EU1 

157.  2-HEPTANON  CH
3

(CH
2

)
4

COCH
3 

 110-43-0  238  476    b  EU1 

158.  HEPTÁN-3-ON  CH
3

(CH
2

)
4

CH
3 

 106-35-4  95      EU1 

159.  HEXAKLÓRBENZOL  C
6

Cl
6 

 118-74-1        k   

 HEXAMETILÉN-DIAMIN  H
2

N(CH
2

)
6

NH
2 

 124-09-4  2,3      m, b   160. 

 hexametilén-diizocianát, lásd: diizocianátok                
 n-HEXÁN  CH

3
(CH

2
)
4

CH
3 

 110-54-3  72      b, i  II.1. 

BEM 

EU2 

161. 

 2-hexanon, lásd: metil-butil-keton               
162.  HIDRAZIN  H

2
NNH

2 
 302-01-2      0,13  k   

 HIDROGÉN-BROMID  HBr  10035-10-6    6,7    m  I. 

EU1 
163. 

 hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén        
 HIDROGÉN-FLUORID  HF  7664-39-3  1,5  2,5    b, m  1. 

BEM 

EU1 

164. 

 hidrogén-foszfid, lásd: foszfin        
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165.  HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** 

(Hg-ra számítva) 

 Hg  7439-97-6 0,02 -    sz, b  III. 

BEM.  

EU4 
166.  HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** (Hg-ra 

számítva) 

     0,01  0,04    b, sz  III. 

 IZOAMIL-ALKOHOL  CH
3

(CH
2

)
4

OH  123-51-3  360  1440      II.1. 167. 

 izociánsav-metil-észter, lásd: metil-izocianát               
168.  IZOPENTÁN  (CH

3
)
2

CHCH
2

CH
3 

 78-78-4  3000        EU2 

169.  IZOPENTIL-ACETÁT CH
3

COO(CH
2

)
2

CH(CH
3

)
2 

 123-92-2  270  540    i  EU1 

170.  IZOPROPIL-ACETÁT  (CH
3

)
2

HCOOCH
3 

 108-21-4  840  840    i  I. 

 IZOPROPIL-ALKOHOL  CH
3

CH(OH)CH
3 

 67-63-0  500  2000    b, i  II.1. 171. 

 izopropilbenzol, lásd: kumol               
172.  JÓD  I

2 
 7553-56-2  1  1    i, sz, b  I. 

173.  KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI - 

CdF2, CdCl2, CdO kivételével (Cd-ra számítva) 

 Cd  7440-43-9      0,015  k  BEM 

174.  KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva)  CdF
2 

 7790-79-6      0,05  k  BEM 

175.  KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva)  CdCl
2 

 10108-64-2      0,05  k  BEM 

176.  KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva)  CdO  1306-19-0      0,05  k  BEM 
177.  KALCIUM-CIÁNAMID  CaNCN  156-62-7  1  4    b, i  III. 
178.  KALCIUM-HIDROXID  Ca(OH)

2 
 1305-62-0  5        EU91 

 KALCIUM-KARBONÁT  CaCO
3 

 1317-65-3  10         179. 

 kalcium-kromát lásd: króm (VI) szervetlen 

vegyületek 

 CaCrO
4 

 13765-19-0        

181.  KALCIUM-OXID  CaO  1305-78-8  5 10  5      I. 
182.  KALCIUM-SZULFÁT  CaSO

4 
 7778-18-9  6 resp         

183.  KÁLIUM-HIDROXID  KOH  1310-58-3  2  2    m  I. 
184.  є-KAPROLAKTÁM  HN(CH

2
)
5

CO  105-60-2  10  40    i  EU1 

185.  KAPTAFOL  C
10

H
9

Cl
4

NO
2

S  2425-06-1      0,1  k  

 KARBARIL  C
12

H
11

NO
2 

 63-25-2  1         186. 

 karbolsav, lásd: fenol               
187.  KÉN-DIOXID  SO

2 
 7446-09-5  5  5    m  I. 

188.  KÉN-HIDROGÉN  H
2

S  7783-06-4 7 14    i  V. 

EU4 
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189.  KÉNSAV  H
2

SO
4 

 7664-93-9 0,05 

torak 

-    m  I. 

EU4 
190.  KLÓR  Cl

2 
 7782-50-5    1,5    i  I. 

EU2 
191.  4-KLÓRANILIN  ClC

6
H

4
NH

2 
 106-47-8  0,2  0,8    k, sz, b   

192.  KLÓRBENZILÁT  C
16

H
14

Cl
2

O
3 

 510-15-6           

193.  KLÓRBENZOL  C
6

H
5

Cl  108-90-7  23  70      II.1. 

EU2 
 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN  CH

2
=C(Cl)CH=CH

2 
 126-99-8  18  72    i  II.1. 

 klórdifluoretán F142B, lásd: freonok                

194. 

 klórdifluormetán F22, lásd: freonok        
195.  KLÓRDÁN  C

10
H

6
Cl

8 
 57-74-9        b  

196.  1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN  ClCH
2

C
2

H
3

O  106-89-8      1,9  k, b, m, 

sz 
  

 KLOROFORM  CHCl
3 

 67-66-3  10  10      VI. 197. 

 kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién               
198.  KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Co-ra 

számítva) 

 Co  7440-48-4  0,1  0,4    i, sz  BEM 

199.  KREZOL (izomerek keveréke)  CH
3

C
6

H
4

OH  1319-77-3  22  22    m  I. 

EU91 
200.  KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM(II) és 

KRÓM(III) VEGYÜLETEK (nem oldható) 

 Cr 7440-47-3  2      i, sz  BEM 

EU2 

 Egyéb szervetlen krómvegyületek [a króm 

VI vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva) 

 Cr    0,5  2    i, sz  BEM 

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK 

(nátrium-kromát, kálium-kromát és egyéb 

oldható) (Cr VI-ra számítva) 

Cr    0,05 k BEM 

201. 

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK, 

kevéssé oldható (Cr VI-ra számítva) 

Cr    0,01 k BEM 

202.  KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva)  Cr
2

(CrO
4

)
3 

 24613-89-6      0,05  k  BEM 

203.  KRÓM-TRIOXID (Cr VI-ra számítva)  CrO
3 

 1333-82-0      0,05  k  BEM 

204.  KUMOL  C
6

H
5

CH(CH
3

)
2 

 98-82-8  100  250    b, i  EU1 

  kvarc, lásd: 1.2.1.  SiO
2 

 14808-60-7           

205.  LINDÁN (γ-HCH) 

 (γ-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán) 

 C
6

H
6

Cl
6 

 58-89-9  0,5  2    b, i  III. 

206.  LÍTIUM-HIDRID  LiH  7580-67-8  0,025        EU91 
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207.  MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva)  MgO  1309-48-4  6 resp  24resp    i   

208.  MALEINSAV-ANHIDRID  CH=CH(CO)
2

O  108-31-6  0,4  0,4    m, sz  I. 

209.  MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI (mangán-

tetraoxid kivételével, Mn-ra számítva) 

 Mn  7439-96-5  5 20       

210.  METAMIDOFOSZ   C
2

H
8

NO
2

PS  10265-92-6        b, i  

211.  METIL-ACETÁT  CH
3

COOCH
3 

 79-20-9  610  2440    b, sz, i  I. 

212.  METIL-AKRILÁT  CH
2

=CHCOOCH
3 

 96-33-3 18 36    b, i, sz  I. 

EU4 
213.  METIL-ALKOHOL  CH

3
OH  67-56-1  260      b, i  II. 1. 

EU2 
214.  2-METILAZIRIDIN  C

3
H

7
N  75-55-8      5  k   

215.  METIL-BROMID  CH
3

Br  74-83-9  10  10    b, i  VI. 

216.  1-METILBUTIL-ACETÁT CH
3

COOCH(CH
3

)(CH
2

)
2

CH
3 

 626-38-0  270  540      EU1 

 METIL-BUTIL-KETON  CH
3

CO(CH
2

)
3

CH
3 

 591-78-6  21  84    b, i  II.1. 

 metil-celloszolv, lásd: etilén-glikol-

monometil-éter 

              

 metil-celloszolv-acetát, lásd: etilén-glikol-

monometil-éter-acetát 

       

metil-cianid, lásd: acetonitril        

217. 

 4,4’-metiléndianilin,  

 lásd: 4,4’-diaminodifenilmetán 

              

  metilén-klorid, lásd: diklórmetán               
 METIL-ETIL-KETON  CH

3
COCH

2
CH

3 
 78-93-3  600  900    b, i  II.1. 

EU1 
 metil-glikol, lásd: etilén-glikol-monometil-

éter 

       

218. 

 metil-glikol-acetát, lásd: etilén-glikol-

monometil-éter-acetát 

       

219.  5-METILHEPTÁN-3-ON CH3CH2COCH2CH3CHC2H5  541-85-5  53  106      EU1 
220.  5-METILHEXÁN-2-ON  C

7
H

14
O  110-12-3  230       EU1 

 METIL-IZOCIANÁT  CH
3

NCO  624-83-9  0,047    b, i, sz  I. 

EU4 
 metil-karbamid, lásd: metil-izocianát               

221. 

 metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát 
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 METIL-KLORID  CH
3

Cl  74-87-3  105  420      II.1. 222. 

 metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán               
223.  METIL-MERKAPTÁN  CH

3
SH  74-93-1  1  1    i  V. 

224.  METIL-METAKRILÁT  CH
2

=C(CH
3

)COOCH
3 

 80-62-6  208  415    b, i, sz  I. 

EU4 
225.  METIL-PARATION NO

2
C

6
H

4
OPS(CH

3
O)

2 
 298-00-0  0,2      b, sz   

226.  4-METILPENTÁN-2-ON  

(Izobutil-metil-keton) 

 C
6

H
12

O  108-10-1  83  208      EU1 

227. N-METIL-2-PIRROLIDON  C5H9NO  872-50-4  40  80   b EU4 
  2-metoxianilin, lásd: o-anizidin               
  2-metoxietanol, 

 lásd: etilén-glikol-monometil-éter 

              

228.  2-(2-METOXIETOXI)ETANOL CH
3

O(CH
2

)
2

O(CH
2

)
2

OH  111-77-3  50,1        EU2 

229.  (2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter) 

 C
7

H
16

O
3 

 34590-94-8  308  308*      EU1 

230.  1-METOXIPROPÁN-2-OL  CH
3

OCH
2

CHOHCH
3 

 107-98-2  375  568    b  EU1 

231.  1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT CH
3

COOCH(CH
3

)CH
2

OCH
3 

 108-65-6  275  550      EU1 

232.  MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol)  C
6

H
3

(CH
3

)
3 

 108-67-8  100     i  EU1 

233.  MIREX  C
10

Cl
12 

 2385-85-5        b  

234.  MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI 

(Mo-ra számítva) 

   15 60      III. 

235.  MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-ra 

számítva) 

    5 20      III. 

236.  MONOKROTOFOSZ  C
7

H
14

NO
5

P  6923-22-4  0,25      b  

237.  MORFOLIN  O(CH
2

)
4

NH  110-91-8  36  72    b, m  I. 

EU2 
238.  NAFTALIN  C

10
H

8 
 91-20-3  50      b, i  EU1 

 2-NAFTIL-AMIN  C
10

H
9

N 91-59-8      0,005  k  

 naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok                

239. 

 narkotán, lásd: halotán        
240.  NÁTRIUM-AZID  NaN

3 
 26628-22-8  0,1  0,3      EU1 

241.  NÁTRIUM-HIDROXID  NaOH  1310-73-2  2  2    m  I. 
242.  NEOPENTÁN 

 

 (CH3)4C  463-82-1  3000        EU2 
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243.  NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI, 

….( NiO, NiCO3, NiS, Ni
2

O
3

) (Ni-re számítva) 

 7440-02-0    0,1 k, sz  BEM 

 NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI , 

könnyen oldható (NiCl2 , NiOH, NiSO4,..) (Ni-

re számítva) 

 7440-02-0    0,1 k, sz  BEM 

 nikkel-oxid, lásd nikkel és szervetlen 

vegyületei 

 NiO  1313-99-1        

244. 

 nikkel-szulfid, lásd nikkel és szervetlen 

vegyületei 

 NiS  16812-54-7        

 NIKKEL-TETRAKARBONIL  Ni(CO)
4 

 13463-39-3  0,15  0,15    b  VI. 247. 

nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid        
248.  NIKOTIN  C

10
H

14
N

2 
 54-11-5  0,5      b, i  II.1. 

EU2 
 4-NITROANILIN  O

2
NC

6
H

4
NH

2 
 100-01-6  6      b, i   249. 

 p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin               
250.  NITROBENZOL  C

6
H

5
NO

2 
 98-95-3  1      b, i  II.1. 

EU2 
251.  NITROGÉN-DIOXID  NO

2 
 10102-44-0  9  9    m  I. 

252.  NITROGÉN-MONOXID  NO  10102-43-9  30        EU91 
253.  4-NITROKLÓRBENZOL  ClC

6
H

4
NO

2 
 100-00-5  0,5  2    b   

254.  2-NITRONAFTALIN  C
10

H
7

NO
2 

 581-89-5      0,25  k   

255.  1-NITROPROPÁN  CH
3

(CH
2

)
2

NO
2 

 108-03-2  10      i, b   

256.  2-NITROPROPÁN  CH
3

CH(NO
2

)CH
3 

 79-46-9      18  k   

257.  OKTÁN (összes izomer)  C
8

H
18

   111-65-9  2350  9400    i  II.1. 

258.  OLAJ (ásványi) KÖD          5  k   
259.  ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra 

számítva) 

 Pb  7439-92-1  0,15       i  III. 

BEM, 

BHM 
EUO 

260.  ÓLOM-TETRAETIL  Pb(C
2

H
5

)
4 

 78-00-2  0,05  0,2    b, i  II.1. 

261.  ÓLOM-TETRAMETIL  Pb(CH
3

)
4 

 75-74-l  0,05  0,2    b, i  II.1. 

262.  ÓN SZERVES VEGYÜLETEI (Sn-ra számítva)      0,1  0,4    b, i  II.1. 
263.  ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sn-ra 

számítva) 

     2  8    b, i II.1. 

EU91 
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264.  ORTOFOSZFORSAV  H
3

PO
4 

 7664-38-2  1  2    m  EU1 

265.  OXÁLSAV  HOOCCOOH  144-62-7  1        EU2 
266.  OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra számítva)  OsO

4 
 20816-12-0  0,002  0,002    m, b   

267.  ÓZON  O
3 

 10028-15-6  0,2  0,2    i  I. 

 PARAKVÁT-DIKLORID  C
12

H
14

Cl
2

N
2 

 1910-42-5  0,1  0,1    b, i  I. 268. 

 paraquat-diklorid, lásd: parakvát-diklorid               
269.  PARATION  C

10
H

14
O

5
NSP  56-38-2  0,1      b  

270.  PBB-k Hexabróm-1,1’-bifenil; 

 Oktabróm-1,1’-bifenil; Dekabróm-1,1’-

bifenil 

 C
12

H
4

Br
6

 ; C
12

H
2

Br
8

 ; 

C
12

Br
10 

 36355-01-8  

 27858-07-7  

 13654-09-6 

         

271.  PCB-k POLIKLÓROZOTT BIFENILEK    11097-69-1    

1336-36-3 

         

272.  PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI  C
6

Cl
5

OH  87-86-5  0,001      b, i  

273.  PENTAKLÓRNAFTALINOK  C
10

H
3

Cl
5 

 1321-64-8  0,5  2    b, i, sz  II.2. 

274.  n-PENTÁN  CH
3

(CH
2

)
3

CH
3 

 109-66-0  2950        IV. 

EU2 
275.  PENTIL-ACETÁT  CH

3
COO(CH

2
)
4

CH
3 

 628-63-7  270  540    i  EU1 

276.  3-PENTIL-ACETÁT CH
3

COOCH(C
2

H
5

)C
2

H
5 

 620-11-1  270  540    i  EU1 

277.  PIKRINSAV  C
6

H
2

CH
3

(NO
2

)
3 

 88-89-1  0,1  0,1    b, i, sz  I. 

EU91 
278.  PIPERAZIN  C

4
H

10
N

2 
 110-85-0  0,1  0,3     EU1 

279.  PIRETRUM    8003-34-7  1        EU2 
280.  PIRIDIN  C

5
H

5
N  110-86-1  15  60    b, i, sz  II.1. 

281.  PLATINA FÉM  Pt  7440-06-4  1        EU1 
282.  PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Pt-ra 

számítva) 

     0,002      i, sz   

 POLIKLÓROZOTT TERFENILEK    61788-33-8          283. 

 porok (szálló porok) egyéb porok, lásd: 

1.2.1. 

              

284.  PORTLAND CEMENT    65997-15-1  10         
 PROPIL-ACETÁT  CH

3
(CH

2
)
2

COOCH
3 

 109-60-4  840  840    b, i  I. 285. 

 propilén-imin, lásd: metilaziridin               
286.  PROPILÉN-OXID  CH

3
C

2
H

3
O  75-56-9      5  k, b, i   
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287.  1,3-PROPIOLAKTON  C
3

H
4

O
2 

 57-57-8      1,5  k   

288.  PROPIONSAV  CH
3

CH
2

COOH  79-09-4  31  62    m  EU1 

289.  RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)  Cu  7440-50-8  1  4      II.1. 
290.  RÉZ, FÜST  Cu  7440-50-8  0,1  0,4      II.1. 

 REZORCIN  C
6

H
4

(OH)
2 

 108-46-3  45      b, i  EU2 

 rezorcinol, lásd: rezorcin               

291. 

 Rostszerkezetű porok, lásd: 1.2.2.               
292.  SALÉTROMSAV  HNO

3 
 7697-37-2    2,6    i, m  I. 

EU2 
293.  SÓSAV  HCl  7647-01-0  8  16    i, m  EU1 
294.  STRONCIUM-KROMÁT  

(Cr VI-ra számítva) 

 SrCrO
4 

 7789-06-2      0,05  k   

  Szelén-hidrogén, lásd:  

dihidrogén-szelenid 

              

295.  SZELÉNVEGYÜLETEK (Se-re számítva)      0,1  0,4    i  III. 

BEM 
296.  SZÉN-DIOXID  CO

2 
 124-38-9  9000        EU2 

297.  SZÉN-DISZULFID  CS
2 

 75-15-0 15     b, i, m  II.1. 

EU4 
 SZÉN-MONOXID  CO  630-08-0  33  66      II.1. 

BHM 
298. 

 szén-oxiklorid, lásd: foszgén               
 SZÉN-TETRAKLORID***  CCl

4 
 56-23-5 Magyarországon 

betiltott 

     299. 

 sztibin, lásd: antimon-hidrogén               
300.  SZTIROL  C

6
H

5
CH=CH

2 
 100-42-5  50  50    i  VI. 

BEM 
 SZULFOTEP  (C

2
H

5
)
4

P
2

S
2

O
5 

 3689-24-5  0,l  0,4*      EU1 301. 

 talkum, lásd: 1.2.1. és 1.2.2.               
302.  TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Tl-ra 

számítva) 

     0,1  0,4    b, i  III. 

303.  TERPENTIN    8006-64-2  560  560    i, sz, b  I. 
 TETRAHIDROFURÁN  (CH

2
)
4

O  109-99-9  150  300    b, i  II.2. 

EU1 
304. 

 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór 

etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol 

              

305.  1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN  Cl
2

CHCHCl
2 

 79-34-5  7      b   
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 TETRAKLÓRETILÉN  Cl
2

C=CCl
2 

 127-18-4  50  50    b  VI. 

 tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid               

306. 

 timföld, lásd: dialumínium-trioxid               
307.  TIOGLIKOLSAV  HSCH

2
COOH  68-11-1  4      b, m   

308..  2-TOLUIDIN  CH
3

C
6

H
4

NH
2 

 95-53-4      0,5  k, i, b   

309.  3-TOLUIDIN  CH
3

C
6

H
4

NH
2 

 108-44-1  9      b   

310.  4-TOLUIDIN  CH
3

C
6

H
4

NH
2 

 106-49-0  1  4    b   

311.  TOLUOL  C
6

H
5

CH
3 

 108-88-3  190  380    b, i  II.2. 

BEM 
 EU2 

312.  TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT  CH
3

C
6

H
3

(NCO)
2 

 584-84-9      0,035  k, i, sz   

313.  TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT  CH
3

C
6

H
3

(NCO)
2 

 91-08-7      0,035  k, i, sz   

314.  TOXAFÉN    8001-35-2        b, i  
315.  TRIETIL-AMIN  N(C

2
H

5
)
3 

 121-44-8  8,4  12,6    b, i, m  V. 

EU1 
316.  TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4-TRIKLÓRBENZOL 

kivételével ) 

 C
6

H
3

Cl
3 

 12002-48-1  38  72    b  III. 

317.  1,2,4-TRIKLÓRBENZOL  C
6

H
3

Cl
3 

 120-82-1  15,1  37,8    b  EU1 

318.  1,1,1-TRIKLÓRETÁN***  CH
3

CCl
3 

 71-55-6  555  1110    b, i  II.2. 

EU1 
319.  1,1,2-TRIKLÓRETÁN***  ClCH

2
CHCl

2 
 79-00-5 Magyarországon 

betiltott 

   

320.  TRIKLÓRETILÉN  Cl
2

C=CHCl  79-01-6  270  540    sz  BEM 

 2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; (2,4,5-T)  Cl
3

C
6

H
2

OCH
2

COOH  93-76-5  10  40    b, i  II.2.  321. 

 triklórfluormetán F11, lásd: freonok               
 TRIKLÓRNAFTALINOK  C

10
H

5
Cl

3 
 1321-65-9  5      b, i, sz   322. 

 triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok               
323.  TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT  (CH

3
C

6
H

4
)
3

PO
4 

 78-30-8  0,1      b, i, sz   

324.  TRIMETIL-AMIN  N(CH
3

)
3 

 75-50-3  12,3  36,9    m, sz   

325.  1,2,3-TRIMETILBENZOL  C
6

H
3

(CH
3

)
3 

 526-73-8  100        EU1 

326.  1,2,4-TRIMETILBENZOL  C
6

H
3

(CH
3

)
3 

 95-63-6  100        EU1 

327.  TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re számítva) 

 

 Ni
3

S
2 

 12035-72-2      0,01  k, sz   
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328. 2,4,6- TRINITROTOLUOL  CH
3

C
6

H
2

(NO
2

)
3 

 118-96-7  0,09  0,36    b  II.1. 

329.  TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL)-FOSZFÁT***  C
9

H
15

Br
6

O
4

P  126-72-7          

  vanádium-pentoxid, lásd: divanádium-

pentoxid 

       

330.  VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva)  FeO  1345-25-1  6 resp         
331.  VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva)  Fe

2
O

3 
 1309-37-1  6 resp         

332.  VINIL-ACETÁT  CH2=CHOOCCH3  108-05-4 17,6 35,2   EU4 
333.  VINIL-BROMID  CH

2
=CHBr  593-60-2      22  k   

334.  VINIL-KLORID  CH
2

=CHCl  75-01-4      7,77  k   

335.  XILOL(ok)  C
6

H
4

(CH
3

)
2 

 1330-20-7  221  442    b  EU1 

336.  m-XILOL  C
6

H
4

(CH
3

)
2 

 108-38-3  221  442    b  EU1 

337.  o-XILOL  C
6

H
4

(CH
3

)
2 

 95-47-6  221  442    b  EU1 

338.  p-XILOL  C
6

H
4

(CH
3

)
2 

 106-42-3  221  442    b  EU1 

339.  XILIDIN(ek)  (CH
3

)
2

C
6

H
3

NH
2 

 1300-73-8  25      b   

Magyarázat: 
 resp:  respirábilis frakció; 

torak torakális frakció 

 b:  bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett 

koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; 

 i:  ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 

 k:  rákkeltő; 

 m:  maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 

 sz:  túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más 

szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); 

 *  „Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben 

jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni; 

 **  98/24/EK irányelvben közölt érték; 

 ***  az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM 

együttes rendelet tartalmazza; 

 EUO  98/24/EK irányelvben közölt érték; 

 EUA  2009/148/EK irányelvben közölt érték; 

 EU1  91/322/EGK irányelvben közölt érték; 

 EU2  2006/15/EK irányelvben közölt érték; 

 EU3  2000/39/EK irányelvben közölt érték; 
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 EU4 2009/161/EU irányelvben közölt érték 

 BEM  biológiai expozíciós mutató. 

BHM  biológiai hatásmutató 

mg/m
3

 
milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson 

Megjegyzés: a nem gőz/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481). 

1.2. Szálló porok - ásványi, szerves 

1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m
3

-ben 

 A B C 

1  Megnevezés 
 Megengedett koncentráció, mg/m

3
-ben 

   Belélegezhető  Respirábilis 

2  Talkum (azbesztmentes)    2 

3  Kvarc    0,15 

4  Krisztobalit    0,15 

5  Tridimit    0,15 

6  Fapor  5   

7  Egyéb inert porok*  10  6 

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása. 

1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben 

 A B C 

1  Megnevezés (CAS-számok)  Megengedett koncentráció 

(rost/cm
3

) 

2  Azbeszt  aktinolit (77536-66-4)  0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára 

vonatkoztatva) 

3    amozit (12172-73-5)   

4    antofillit (77536-67-5)   

5    krizotil (12001-29-5)   

6    krokidolit (12001-28-4)   

7    tremolit (77536-68-6)   

8    akár magában, akár elegyítve betiltott*   

9  Egyéb rostszerkezetű porok  Üveg, ásvány, kerámia, műanyag  1,0 

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása Magyarországon tiltott. 
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1.3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján 

 A B C D E 

1      CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

2  Kategória jele 
 KATEGÓRIA (BESOROLÁS) 

 ÉRTÉKE (CK)
(a)  IDŐTARTAMA (perc) 

 MŰSZAKONKÉNTI 

GYAKORISÁGA
(b) 

3  I.   HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK  ÁK     

4  II.   FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának 

fellépése 2 órán belül  

II.1: Felezési idő <2 óra  

II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig 

 4 x ÁK  15  4 

5  III.   FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK  

Hatás fellépésének ideje >2 óra  

Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ) 

 4 x ÁK  15  4 

6  IV.   NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK  

ÁK >500 ml/m
3

 (a) 

 4 x ÁK  15  4 

7  V.   INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK  ÁK     

8  VI.   IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK  ÁK     

9    EGYÉB  8 x ÁK  60 perc/műszak   

(a) Az 500 ml/m
3

 érték átszámítása mg/m
3

 koncentráció egységre, 20 °C-on: 

 
(b) Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb IS perces mintavétellel történik. 

A II-IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces átlagérték és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-

érték hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb 

időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja 

meg. 

A VI. kategóriájú irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel. 

A csúcskoncentrációk meghatározása: 
A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak. 

A csúcskoncentrációk meghatározása legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet. 

Bizonyos súlyos, irreverzibilis egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces 

mintavétellel történik. 
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Egyéb anyagok, anyagcsoportok esetében (az CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk 

időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). 

A csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

2. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása 

2.1. Egy szennyező anyag esetén 

A munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m
3

-ben (CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki: 

 
ahol: 

C
1

, C
2

, ... C
n

 a t
1

, t
2

, ... t
n

 időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi (mg/m
3

). 

t
1 

+ t
2

... + t
n 

= 8 óra 

2.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte esetén. 
2.2.1. Additív hatások. Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik - 

additív hatás. 
Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat is. 

Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg: 

 
ahol: 
hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható, anyag; hSz

1-n
c: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben; 

M
1-n

c: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

K
1-n

c: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

hSz
1-n

ÁK, M
1-n

ÁK, K
1-n

MK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén, illetve karcinogén anyagok ÁK-, illetőleg MK-értéke; 

(+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A maró, irritáló szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, 

szemre, nyálkahártyákra! Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre! 

* ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen! 
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2.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy 
koncentrációk esetében alakulnak ki; kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb. 

2.2.3. Független hatású munkatér légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az iránymutató. 

3. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen - egyaránt beleértve a rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat - a 
megengedhető értéket az alábbi összefüggés szerint kell kiszámítani: 

 

 
ahol: 
C1: a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja; 

R1: a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja; 

ÁK: átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi); 

MK: maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja); 

1,2, ... n: az egyes nem rákkeltő, illetőleg rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot 

jelentenek. 

Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK/MK-értéket nem tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.” 
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„A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei 

VIZELETBEN 

 A B C D E 

1        Megengedhető határérték 

2 
 Vegyi anyag  Biológiai expozíciós 

(hatás) mutató 

 Mintavétel ideje 
 mg/g kreatinin 

 mikromol/mmol kreatinin  

(kerekített értékek) 

3  Anilin  p-amino-fenol  m.u.  10  10 

4  Arzén  arzén  m.u.  0,13  0,20 

5  Benzol  t,t-mukonsav  m.u.  1,5  1,2 

6  Dimetilformamid  N-metil-formamid  m.u.  40  76 

7  Etil-benzol  mandulasav  mhv., m.u.  1500  1110 

8  Fenol  fenol  m.u.  300  360 

9  Fluorid vegyületek  fluorid  m.u.   7  42  

10      köv. m.e.   4  24 

11  Higany (szervetlen)  higany  n.k.  0,05  0,028 

12  Kadmium  kadmium  n.k.  0,01k  0,01 

13  Króm  króm  m.u.  0,02 k  0,043 

14  Kobalt  kobalt  m.u.  0,03  0,058 

15  n-Hexán  2,5-hexán-dion  m.u.  3,5  3,5 

16  Nikkel  nikkel  mhv., m.u.  0,02  0,038 

17  Nitro-benzol  p-nitro-fenol  m.u.  5  4,0 

18  Szelén  szelén  n.k.  0,075  0,110 

19  Sztirol  mandulasav  mhv., m.u.  1000  740 

20  Toluol  o-krezol  m.u.  1  1,05 

21  Triklór-etilén  triklór-ecetsav  mhv., m.u.  50  35 

22  Xilol  metil-hippursavak  m.u.  1500  860 

Megjegyzések: 
 m.u.  műszak után 

 n.k.  nem kritikus 

 mhv.  munkahét végén 

 köv.m.e.  következő műszak előtt 

 k  rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő 
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Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei 

VÉRBEN 

 A B C D E 

1 

 

Vegyi anyag 

 

 Biológiai expozíciós 

mutató 

   

Mintavétel ideje 

 Megengedhető határérték 

2 
       mikrogramm/l  mikromol/l (kerekített 

értékek) 

3  Kadmium  kadmium  n.k.  10 k  0,09 

4 
 Ólom  (szervetlen)  Ólom      n.k.   

 

 400*  

  300** 

 1,9  

1,5  

Megjegyzések: 
 n.k.  nem kritikus 

 k  rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő 

 *  férfiak és 45 évnél idősebb nők 

 **  45 évnél fiatalabb nők 
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Biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei 

VÉRBEN 

 A B C D 

1 
Vegyi anyag 

 

Biológiai hatás mutató   Mintavétel ideje  Megengedhető határérték 

2  Anilin  methemoglobin  mhv. - m.u.   3% (az összhemoglobin%-ában) 

3 

Ólom  (szervetlen) Cink-protoporfirin*** 

előszűrésre 

három hónapnál hosszabb 

expozíció esetén 

alkalmazható 

  120 mikromol/mol haem* 

    100 mikromol/mol haem** 

4  Szén-monoxid  CO Hb  m.u.  5% (az összhemoglobin%-ában) 

5 

 Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek   vörösvérsejt vagy teljes 

vér acetil-kolineszteráz 

aktivitás (EC. 3.1.1.7.) 

 n.k.  <25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért  

alapaktivitáshoz viszonyítva**** 

 

Megjegyzések: 
 m.u.  műszak után 

 n.k.  nem kritikus 

 mhv.  munkahét végén 

 *  férfiak és 45 évnél idősebb nők 

 **  45 évnél fiatalabb nők 

 ***  határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező 

 ****  az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga” 

 

 

 



A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatósági mûszaki elõírásokról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. 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:

1. § A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó részletes mûszaki és

üzemeltetési szabályokra, valamint az alrendszer hitelesítési és engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások

követelményeire a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös

átjárhatósági mûszaki elõírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat rendelkezéseit kell

alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult, az 1. §-ban meghatározott alrendszer építését, felújítását

és korszerûsítését érintõ eljárásokban kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös

átjárhatósági mûszaki elõírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat végrehajtását

szolgálja.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a felhasználóra és a leendõ felhasználóra,

b) a földgázszállítási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: szállítói engedélyes),

c) a földgázelosztási tevékenységet végzõ engedélyesre (a továbbiakban: elosztási engedélyes),

d) a földgáztermelõre,

e) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)

terjed ki.
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2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. bekapcsolás: a leendõ felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása

(vásárolt kapacitásra vonatkozó igény), amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték kiépítésére, valamint

a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2. csatlakozási díj: a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás – mint vagyoni értékû jog – megszerzéséért fizetendõ

díj,

3. egyidejûségi tényezõ: az a legalább két tizedes pontosságú, az elosztói vagy szállítói engedélyes által statisztikai

módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00, és amely jellemzi a vonatkozó

felhasználói berendezések, felhasználói csoportok azonos idõben (idõszakban) történõ várható felhasználásának és

ugyanezen felhasználói berendezések, felhasználói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát,

4. fejlesztés: a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének a bekapcsoláshoz

képest nagyobb mûszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bõvítéssel történõ kielégítése; ideértve

a földgáz termelõ részére csatlakozási pont kialakítását,

5. kapacitásigény: a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó földgázzal ellátandó berendezéseinek egyidejûségi

tényezõvel számított névleges összteljesítménye,

6. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény fejlesztés nélküli kielégítése,

7. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely

telekhatáráig tart,

8. leendõ felhasználó: aki vásárolt kapacitásra vonatkozó igényt jelent be a szállítói vagy elosztói engedélyes részére

a kapacitásnövelés esetén kívül.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)

és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. A csatlakozásra és kapacitásnövelésre vonatkozó igény teljesítése

3. § (1) A bekapcsolásra, fejlesztésre (a továbbiakban együtt: csatlakozás), vagy kapacitásnövelésre vonatkozó igényt

a leendõ, illetve a már csatlakozott felhasználó, valamint a termelõ nyújthatja be a szállítói vagy elosztói engedélyes

részére. Amennyiben az ingatlan beruházója vagy kivitelezõje az építkezés során gondoskodik az ingatlan földgázzal

való ellátásáról, a csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Ha fejlesztéssel valósul meg a csatlakozás, a csatlakozó és fogyasztói vezetéket is üzembe kell helyezni.

4. A csatlakozási díjak alkalmazásának általános szabályai

4. § (1) A leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó a csatlakozásért önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként, és

a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnövelésért, a földgáz termelõ a fejlesztésért az e rendeletben

meghatározottak szerint csatlakozási díjat köteles fizetni a szállítói és elosztói engedélyes részére.

(2) A leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó, illetve a földgáz termelõ által az elosztói és szállítói engedélyes részére

fizetendõ csatlakozási díjakat a Hivatal hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban engedélyesenként

gázévente határozattal állapítja meg.

(3) Ha a csatlakozási díjat a Hivatal tételesen állapította meg, az elosztói vagy szállítói engedélyes az igény benyújtásakor

alkalmazandó (2) bekezdés szerinti hivatali határozatban foglalt csatlakozási díj mértékét szerzõdéses ajánlatában

közli a leendõ vagy már csatlakozott felhasználóval, földgáztermelõvel.

(4) Ha a Hivatal a csatlakozási díjat a (2) bekezdés szerinti határozatában a hatósági ár kiszámítására vonatkozó

elõírásokkal határozta meg, a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó és a földgáz termelõ által fizetendõ

csatlakozási díjat az elosztói és szállítói engedélyes az igény benyújtásakor alkalmazandó jogszabályok és a Hivatal

(2) bekezdés szerinti határozata alapján számítja ki, és szerzõdéses ajánlatában közli a fizetendõ díj mértékét a leendõ

vagy már csatlakozott felhasználóval.

(5) Ha a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó, illetve a termelõ a csatlakozási díj mértékével nem ért egyet, kérelmet

nyújthat be a Hivatalhoz annak kivizsgálására, hogy az elosztói vagy szállítói engedélyes által az ajánlatában megadott

vagy kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a Hivatal által meghatározott díjaknak vagy díjszámítási szabályoknak.

A Hivatal a GET 109. §-ában foglalt szabályok szerint jár el.
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(6) A csatlakozási szerzõdésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint, ha a Hivatal

a csatlakozási díj kiszámítására vonatkozó elõírásokat határozta meg, akkor a csatlakozási díj meghatározására

vonatkozó részletes számítást.

(7) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes és ellenõrizhetõ nyilvántartást kötelesek

vezetni a befizetett csatlakozási díjról, a 7. § (4) bekezdésében foglalt visszatérítésrõl, és külön a 7. § (6) bekezdés

szerint meg nem valósult fejlesztésekrõl beruházásonként.

(8) A csatlakozás és kapacitásnövelés kivitelezésére vonatkozó szabályokat a szállítói, illetve az elosztói engedélyes

üzletszabályzatának kell tartalmaznia.

5. § (1) A csatlakozási díjakon kívül a csatlakozásért, a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülõ egyéb

tevékenységekért – a 8. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére a leendõ

vagy a már csatlakozott felhasználó és a földgáztermelõ nem köteles.

(2) Nem kérhetõ csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerzõdés a több felhasználási helyet is tartalmazó

egybefüggõ telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggõ telephelyen belül meglévõ felhasználási helyen

többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy

a) a felhasználási helyek száma nem nõ, és

b) fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.

5. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai,

a díjak elemei és mértékük elosztóvezetékhez történõ csatlakozás esetén

6. § Csatlakozási díjat kell fizetni

a) a bekapcsolásért,

b) a fejlesztésért, és

c) a kapacitásnövelésért.

7. § (1) A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy

beszerelendõ fogyasztásmérõ berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható

eszközértékét és beszerelési költségét,

b) az adott beruházásból származó – a 10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, fûtõértékkel és

a csatlakozási díjszámítás készítésének idõpontjában érvényes rendszerhasználati díjakkal számított – éves

árbevételre,

c) az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján megállapított indokolt,

az adott beruházásnak megfelelõ felhasználói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre vetített – éves átlagos,

fajlagos közvetlen és közvetett költségének értékcsökkenés nélküli összegére, ideértve az elszámolási

különbözetet is, amely nem lehet több 1%-nál,

d) a beruházás élettartamára (az eszközök években kifejezett átlagos élettartamának figyelembevételével,

amelynek minimuma 25 év),

e) a beruházás minimális élettartamára vetített megtérülés átlagos mértékére, amelyet a kockázatmentes hozam

figyelembevételével a Hivatal határoz meg,

f) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján nyilvánosságra hozott középtávú inflációs

célkitûzésének a beruházás élettartamára vetített átlagos mértékére, és

g) a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra és a kiépített összes kapacitásra.

(2) A leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó által megfizetendõ csatlakozási díj nem lehet magasabb, mint a leendõ

vagy a már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitására jutó (1) bekezdés a)–f) pontja szerint számított összeg.

(3) A vezeték üzembe helyezését követõ év január 1-jétõl a csatlakozási díj mértékének elosztói engedélyesek általi

kiszámításánál figyelembe kell venni az 1. melléklet szerinti inflációs korrekciót.

(4) Amennyiben az elosztói engedélyes bekapcsolásra vonatkozó igényt teljesít, de az adott beruházás már elérte

a csatlakozási díj számításánál figyelembe vett éves prognosztizált értékesített földgázmennyiséget, az elosztói

engedélyes a beszedett csatlakozási díjat köteles a már csatlakozott felhasználók között, azok befizetéseivel arányosan

szétosztani, valamint részükre visszatéríteni.
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(5) Az elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzíteni kell a (4) bekezdés szerinti visszatérítés részletes szabályait.

(6) Fejlesztési igény esetén az elosztói engedélyes akkor köteles az igényt teljesíteni, ha a beruházási költség 70%-a

a csatlakozási díjakból számítottan megtérül.

6. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai,

a díjak elemei és mértékük szállítóvezetékhez történõ közvetlen csatlakozás esetén

8. § (1) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítói engedélyes

által kiszámított teljes költségét köteles megfizetni a szállítói engedélyes részére, a beruházásról szóló

megállapodásnak azonban tartalmaznia kell a 4. § (3) bekezdése szerinti tételes csatlakozási díjat, vagy a Hivatal 4. §

(4) bekezdés szerinti határozata alapján kiszámított csatlakozási díjat.

(2) A szállítói engedélyes köteles visszafizetni a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó részére a beruházás teljes

költsége és a csatlakozási díj közötti különbözetet, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes

költségét, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény teljes mértékben lekötésre került.

Az elszámolás módját és idõbeli ütemezését a szállítói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

(3) A csatlakozási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy a szállítási rendszerhasználati díjak ne emelkedjenek, valamint

a csatlakozási díj nem haladhatja meg a beruházás költségét.

(4) Nem kérhetõ a leendõ vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a fejlesztés vagy

a kapacitásnövelés eredményeképpen a szállítási díjak nem változnak vagy csökkennek.

(5) A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie

a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,

b) az adott beruházásból származó éves árbevételre,

c) az érintett szállítói engedélyes által az adott beruházásnak megfelelõ fajlagos közvetlen és közvetett költségének

összegére, beleértve a veszteséget is, amely nem lehet több 0,2%-nál,

d) a beruházás élettartamára,

e) a beruházás élettartamára vetített megtérülés átlagos mértékére, amelyet a kockázatmentes hozam

figyelembevételével a Hivatal határoz meg,

f) az MNB honlapján nyilvánosságra hozott aktuális középtávú inflációs célkitûzésének a beruházás élettartamára

vetített átlagos mértékére.

7. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai,

a díjak elemei és mértékük földgáztermelõ csatlakozása esetén

9. § (1) A földgáztermelõ részére történõ fejlesztés kizárólag az elosztó- vagy a szállítóvezetéken kialakítandó csatlakozási

pont kivitelezését tartalmazza.

(2) A csatlakozási díj megállapításakor a Hivatal a csatlakozási pont kialakításának költségét veszi figyelembe.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen amennyiben a csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán, ahol

a termelõi csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a földgáz termelõ által betáplált földgázmennyiség

továbbítása, akkor a Hivatal figyelembe veszi a meglévõ vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés

költségét és a betáplálásra kerülõ földgáz mûszaki, minõségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök

költségét is.

(4) A földgáztermelõ szállítóvezetékre történõ csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díj a 8. §-ban foglaltak szerint

kerül megállapításra és megfizetésre.

8. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 14. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § (2) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
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11. § Az e rendeletben foglalt szabályokat elõször a 2012. január 1-jétõl hatályos csatlakozási díjakkal kapcsolatban kell

alkalmazni.

12. § (1) Attól a felhasználótól vagy földgáztermelõtõl, aki vagy amely e rendelet hatálybalépéséig visszterhesen vagy

ingyenesen jutott hozzá a csatlakozási vagy a kapacitásnövelési jogosultsághoz, e korábbi csatlakozásért vagy

kapacitásnövelésért utólag díj és térítés nem szedhetõ.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt megépült elosztóvezeték esetén

a) abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert nem haladja meg, a vásárolt kapacitás iránti

igényt bekapcsolással kell kielégíteni, vagy

b) abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert meghaladja, az elosztói engedélyes köteles

a vonatkozó mûszaki szabályok alapján dönteni arról, hogy a vásárolt kapacitás iránti igényt bekapcsolással vagy

fejlesztéssel elégíti-e ki.

13. § (1) A 2012. január 1-jétõl a következõ gázév kezdetéig tartó idõszakra vonatkozó, a kapacitásnövelés és a 2006. november

30. elõtt megépült elosztóvezetékre történõ bekapcsolás esetén alkalmazandó csatlakozási díjat a Hivatal

az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X. 31.) GKM rendelet

melléklet 1. pontjában foglalt szabályok szerint állapítja meg.

(2) Ha az elosztói engedélyes 2011. június 30-ig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket fog

üzemeltetni, amelyet korábban másik elosztói engedélyes üzemeltetett, akkor a fejlesztés és a 2006. november 29.

után megépült elosztóvezetékre történõ bekapcsolás tekintetében a fajlagos költség figyelembevételekor

– a következõ árszabályozási ciklus kezdetéig – a Hivatal a korábbi üzemeltetõre vonatkozó, az eszköz- és

költség-felülvizsgálat alapján megállapított fajlagos közvetlen és közvetett költség értékcsökkenés nélküli összegét

veszi figyelembe. Az elszámolási különbözet mértéke nem lehet több 1%-nál.

14. § (1) Hatályát veszti az együttmûködõ földgázhálózat fejlesztéséért szedhetõ csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X. 31.) GKM

rendelet.

(2) Hatályát veszti a 13. § (1) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a 13. § (2) bekezdése.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelethez

A vezeték üzembe helyezését követõ évben a csatlakozási díj mértékének megállapításánál alkalmazandó

inflációs korrekció

1. A csatlakozási díj inflációs korrekciója – 5 éves periódussal – az alábbiak szerint történik:

a) az üzembe helyezést követõ évben inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a „becslési hibával korrigált

inflációkövetési tényezõ” mértéke meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre számított „becslési

hibával korrigált inflációkövetési tényezõ” 5%-ot meghaladó része. A jelöléseket a 2. mellékleti pont tartalmazza.

1.) A figyelembe veendõ becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs

kritérium nem teljesül:

zhf = 1

2.) A figyelembe veendõ becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ mértéke, ha az 5%-os inflációs

kritérium teljesül:

zhf = zh–0,05
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3.) A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényezõ meghatározása:

zh = z x h, ahol

z = 1+Y/100

h = (1 +YRe/100)/(1 +Ye/100)

b) Amennyiben az infláció mértéke egymást követõ 5 évben nem haladja meg az évi 5%-ot, a csatlakozási díj

mértéke a rákövetkezõ évben 5%-kal megemelhetõ. Az ezt követõ 5 évben az a) pont szerinti inflációs szabály

érvényes.

2. Jelölések:

h:

a korábbi inflációs célkitûzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényezõ

Y:

az éves átlagos, a háztartási energia sor elhagyásával számított Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által

tény fogyasztói árváltozásból és az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés

(az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról”) alapján képzett (elõretekintõ) átlagos

fogyasztói árváltozás a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapítási idõszak közepe és az azt megelõzõ rendszeres

ármegállapítási idõszak közepe közötti idõszakra számítva, százalékban kifejezve

Ye:

a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapítási javaslatot megelõzõ rendszeres ármegállapításnál-, illetve az elsõ

rendszeres ármegállapításnál az induló rendszerhasználati díjakra tett javaslatban – figyelembe vett fogyasztói

árváltozás, százalékban kifejezve

YRe:

a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény –, illetve ennek hiányában az MNB által közétett

aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-elõrejelzés alapján képzett (elõretekintõ) átlagos – fogyasztói

árváltozásból az Ye által lefedett idõszakra képzett fogyasztói árváltozás százalékban kifejezve (A KSH „A fogyasztói

árak alakulása” címû kiadványa, illetve az MNB-nek az árelõkészítés lezárása elõtti utolsó „Jelentés az infláció

alakulásáról” címû kiadványa alapján.)

z:

a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál számított inflációkövetési tényezõ (hibakorrekciós tényezõ nélkül)

zh:

a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál számított hibakorrekciós tényezõvel korrigált inflációkövetési tényezõ

zhf:

a tárgyidõszaki rendszeres ármegállapításnál figyelembe veendõ, hibakorrekciós tényezõvel korrigált felülvizsgált

inflációkövetési tényezõ
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A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján
nyújtható kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl

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 szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként,
illetve kiegészítõ történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb
43 200 Ft támogatás vehetõ igénybe.

2. Tejtámogatás

2. § Az R. 12. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 4 Ft támogatás vehetõ igénybe.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. § Az R. 14–19. §-a alapján anyatehenek után egyedenként legfeljebb 47 200 Ft vehetõ igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § Az R. 20. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 16 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.

5. Anyajuhtartás támogatása

5. § Az R. 21–25. §-a alapján anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1220 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyiben a
mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként
legfeljebb 980 Ft.

6. Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítõ támogatása

6. § Az R. 26. §-a alapján történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft támogatás vehetõ igénybe.

7. Dohány termeléstõl elválasztott támogatása

7. § (1) Az R. 28. §-a alapján, a Burley-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehetõ igénybe.

(2) Az R. 28. §-a alapján, a Virginia-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként
legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehetõ igénybe.

8. Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

8. § Az R. 29. §-a alapján héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft
támogatás vehetõ igénybe.
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9. Rizs termesztésének támogatása

9. § Az R. 30–31. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb

64 000 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehetõ igénybe.

10. A támogatási keret túllépése

10. § A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél a

túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. § (1) Hatályát veszti az R. 13. §-a.

(2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS),

valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján nyújtott kiegészítõ nemzeti támogatások jogcímeihez

kapcsolódó támogatási összegekrõl szóló 37/2010. (XII. 14.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 133/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. EURIBOR: Európai Irányadó Bankközi Kamatláb;

2. hitelprogram: a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló 1252/2011.

(VII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram;

3. hozamérték-csökkenés: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi

CI. törvény 3. § l) pontja szerinti mérték;

4. kárenyhítõ juttatás: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 11. §-a alapján folyósított

összeg;

5. kedvezõtlen adottságú terület: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

támogatások esetében a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról

szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja alapján közleményben közzétett listán szereplõ

terület;

6. kezességvállaló intézmény: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

7. köztartozás: az adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltak szerinti fizetési kötelezettség;

8. mezõgazdasági biztosítási szerzõdés: üzemi szintû referencia hozamértéknek legalább a felére – a mezõgazdasági

káresemények közül az adott ültetvényre jellemzõ káreseményre – kiterjedõ hatályú, üzleti alapon kötött

vagyonbiztosítási szerzõdés;
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9. mezõgazdasági csoportmentességi rendelet: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek

elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a

70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

10. mezõgazdasági termelõ: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös

piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet

(általános csoportmentességi rendelet) I. mellékletében meghatározott KKV-kritériumoknak megfelelõ,

mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállításával foglalkozó vállalkozások, ideértve a mezõgazdasági

õstermelõket, családi gazdálkodókat, egyéni vállalkozókat is;

11. pénzügyi intézmény: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság;

12. referencia hozamérték: a tárgyévet megelõzõ – a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési

hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 3. § m) pontja szerinti elemi csapástól mentes – három év hozamaiból

számított átlagtermés az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján

közzétett közleményben meghatározott áron számított, üzemi szintû értéke;

13. támogatástartalom: a mezõgazdasági termelõ számára nyújtott állami támogatás forint fizetõeszközben számolt

támogatási egyenértéke;

14. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a hozamérték-csökkenés értékének hányadosa, százalékos

formában kifejezve;

15. támogatástartalomról szóló igazolás: a hitelkamat és egyéb költségek támogatástartalmáról a pénzügyi

intézmény által kiállított igazolás, valamint a kezességvállalás támogatástartalmáról a kezességvállaló intézmény

által kiállított igazolás, amelyek a támogatási kategóriát is megjelölik;

16. tavaszi fagykár: az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti – 2011

májusában bekövetkezett fagy okozta – kár.

2. § (1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében 2012. augusztus 31-éig megkötött hitelszerzõdéséhez kapcsolódóan

kamat- és költségtámogatás, valamint kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételére jogosult az a

mezõgazdasági termelõ, aki ezen tevékenysége vonatkozásában az ültetvényeiben elszenvedett tavaszi fagykárát az

5. § (1) bekezdés da)–dc) pontjaiban foglaltaknak megfelelõ módon igazolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel és kedvezményes díjú kezességvállalás számított támogatástartalma

a) legfeljebb az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl

szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet] 1. §-ának 8. pontja szerinti

egyéni referencia kamatláb (a továbbiakban: egyéni referencia kamatláb) mértékéig terjedõ kamattámogatásból,

b) költségtámogatásból és

c) kedvezményes intézményi kezességvállalási díjból származó támogatásból (a továbbiakban együtt: támogatás)

állhat.

(3) Amennyiben az egyéni referencia kamatláb magasabb, mint a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamat, úgy a (2)

bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatásban a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatlábból származó,

pénzügyi intézmény által nyújtott támogatás is beleértendõ.

(4) A támogatás nem haladhatja meg az 1. melléklet szerint, a mezõgazdasági termelõ vonatkozásában kiszámított

maximális támogatási összeget.

3. § (1) A támogatást tartalmazó hitel a mezõgazdasági termelõ tavaszi fagykár miatti forgóeszköz beszerzésére és

kapcsolódó mûködési költsége finanszírozására fordítható; továbbá a hitel nyújtható éven belüli és éven túli lejáratú,

90 napot meg nem haladó mértékben lejárt mezõgazdasági célú hitel kiváltására is.

(2) A hitelhez a kezességvállaló intézmény által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott – a hitel mindenkori

tõkeösszege 80%-ának megfelelõ mértékû – kedvezményes díjú kezességvállalás kapcsolódhat.

(3) Amennyiben a pénzügyi intézmény a hitel nem rendeltetésszerû felhasználását állapítja meg, úgy arról tizenöt napon

belül tájékoztatja a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH).

(4) A hitel nem rendeltetésszerû felhasználása a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

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

továbbiakban: eljárási törvény) 69. § szerint intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül.

(5) Az MVH a 4. § (2) bekezdés alapján már igénybe vett támogatás nem rendeltetésszerû felhasználása esetén a

mezõgazdasági termelõvel szemben – a pénzügyi intézmény (3) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján – az eljárási
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törvény 69. §-a alapján jár el. A mezõgazdasági termelõ a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kamatokkal növelt

összegét – a hitelkérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelõen – köteles megfizetni az MVH részére.

4. § (1) A hitelprogram keretében felvett azon hitelhez kapcsolódhat támogatás, amely hitel

a) összege hitelfelvevõnként minimum 500 ezer forint, maximum 10 millió forint;

b) összege a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén

1 600 ezer forint/hektár, figyelemmel az 5. § (1) bekezdés da)–dd) pontjai szerint csatolt dokumentumokra;

c) futamideje maximum 20 év, azon belül 3 év tõketörlesztési türelmi idõvel;

d) kamata, beleértve a pénzügyi intézmény által felszámított forrásköltséget, mûködési költséget és kockázati felárat

da) a 2012. év vonatkozásában nem haladhatja meg a mindenkori kamatmegállapítás idõpontjában érvényes

háromhavi EURIBOR + 6,14 százalékpontot,

db) a 2012. évet követõen a pénzügyi intézmény által minden év november 30-áig megállapított és

közleményében közzétett mértékû;

e) vonatkozásában rendelkezésre tartási jutalék és folyósítási jutalék nem kerül felszámításra.

(2) Amennyiben a hitel megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy a hitelszerzõdés alapján a pénzügyi

intézmény által felszámított (1) bekezdés d) pontja szerinti ügyleti kamathoz és függetlenül a hitelszerzõdés

létrejöttétõl a hitelnyújtással kapcsolatban felmerülõ egyéb költségekhez – így különösen a megyei kormányhivatal

mezõgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány díja, az értékbecslés költségei, a kezelési

költség, hitel futamideje alatt felmerülõ egyéb költségek, a zálogbejegyzés költségei, a köztartozás-mentesség

igazolásának költségei, a közjegyzõi eljárási díjak – az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a

hitel teljes futamidejére 100%-os mértékû támogatást nyújt.

(3) A kezességvállaló intézmény készfizetõ kezességvállalásának kedvezményes díja a mezõgazdasági termelõt terheli.

5. § (1) A támogatás igénybevételére az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki

a) az eljárási törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett vagy a hitelkérelmének benyújtásával egy

idõben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta, és

b) nyilatkozik arról, hogy

ba) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt

esedékességû adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést

engedélyezett,

bb) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában nem áll csõd-, felszámolási, adósságrendezési, végrehajtási

vagy végelszámolási eljárás alatt,

bc) a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében

a károsodás mértéke meghaladta az elõzõ három év hozamai átlagának, vagy az elõzõ években az

agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2009. (III. 31.) FVM

rendelet] alapján benyújtott kárenyhítõ juttatás iránti kérelmekben szereplõ referenciahozamoknak a

30%-át,

bd) a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében üzemi szinten, valamint a károsodással érintett

ültetvényterület tekintetében a hozamérték-csökkenés több mint 30%-os mértékû,

be) tudomásul veszi, hogy a támogatás, az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok

enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet

[a továbbiakban: 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet] szerinti támogatás, a kárenyhítõ juttatás, valamint az Agrár

Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatás

együttes összege nem haladhatja meg a 32/2009. (III. 31.) FVM rendeletben meghatározott, adott

mezõgazdasági termelõre vonatkozó üzemszintû hozamérték-csökkenés 80%-át, kedvezõtlen adottságú

területeken annak 90%-át,

bf) amennyiben kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet nyújtott be a megyei kormányhivatal mezõgazdasági

szakigazgatási szervéhez, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi intézmény lekérje a nemzeti

agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény alapján az MVH

által elkészített kifizetési tervben elõirányzott, a kárenyhítõ juttatásban részesülõ mezõgazdasági termelõre

vonatkozó támogatási adatokat,

bg) a hitelkérelem benyújtásával egyidejûleg meghatalmazza a pénzügyi intézményt arra vonatkozóan, hogy a

4. § (2) bekezdés szerinti támogatás lehívásával kapcsolatosan az MVH elõtt eljárjon,
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bh) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel nem rendeltetésszerû felhasználása esetén a 4. § (2)

bekezdés alapján már igénybe vett támogatás összegét az MVH részére megfizeti,

bi) a hitelkérelem benyújtásával egyidejûleg tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos

lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy az eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a fizetési számláját

vezetõ pénzforgalmi szolgáltató az MVH hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása

nélkül köteles teljesíteni,

c) a tavaszi fagykárt a mezõgazdasági termelõ lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei

kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervéhez legkésõbb 2011. július 30-áig bejelentette és

d) a hitelkérelemhez mellékeli

da) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 8. § (6) bekezdése alapján mezõgazdasági termelõnek visszaküldött

záradékolt kérelem másolatát, vagy

db) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú, a mezõgazdasági termelõ

lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezõgazdasági

szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány másolatát, és

dc) a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti, záradékolt támogatási kérelem másolatát, vagy

ennek hiányában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti jegyzõkönyv másolatát,

dd) amennyiben rendelkezik mezõgazdasági biztosítási szerzõdéssel, úgy az ennek meglétét igazoló,

mezõgazdasági termelõ lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal

mezõgazdasági szakigazgatási szerve által – a mezõgazdasági termelõ kérelmére és megfelelõ elõzetes

adatszolgáltatása alapján – kiállított dokumentum másolatát,

de) amennyiben részesült a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igényelhetõ támogatásban, úgy a

támogatási határozat másolatát,

df) amennyiben részesült kárenyhítõ juttatásban, úgy a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat

másolatát.

(2) A mezõgazdasági biztosítási szerzõdésrõl kiállított dokumentum hitelkérelemhez való csatolása hiányában úgy kell

tekinteni, hogy a mezõgazdasági termelõ nem rendelkezik mezõgazdasági biztosítási szerzõdéssel.

(3) A kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvétele elõtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában a

kárenyhítõ juttatásban részesülõ mezõgazdasági termelõ részére elõírt, az (1) bekezdés df) pontja szerinti feltétel a

32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt kifizetési terv alapján 2011. december 10-ére

rendelkezésre álló – mezõgazdasági termelõnkénti bontású – elõzetes kárenyhítõ juttatási adatok pénzügyi

intézmény számára történõ MVH általi haladéktalan megküldésével teljesül.

(4) Ugyanazon károsodott ültetvényterületre csak egy hitelkérelem nyújtható be.

6. § (1) A hitelkérelmeket a pénzügyi intézmény honlapján közzétett terméktájékoztatóban megjelölt idõponttól 2012. június

30-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézmény által megjelölt hitelintézethez.

(2) A mezõgazdasági termelõ az odaítélhetõ támogatás felére jogosult, amennyiben a hitelkérelme benyújtásakor nem

rendelkezik mezõgazdasági biztosítási szerzõdéssel.

(3) A 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatást és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatást a

mezõgazdasági termelõ a pénzügyi intézménytõl való hitelfelvétel útján, a pénzügyi intézmény általi megelõlegezése

formájában veszi igénybe.

(4) Az a mezõgazdasági termelõ részesül támogatásban, aki az 5. § (1) bekezdés szerint támogatás igénybevételére

jogosult, majd a pénzügyi intézmény hitelbírálati eljárásában hitelképesnek bizonyul.

7. § (1) A pénzügyi intézmény az általa megelõlegezett 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatást és a 2. § (2)

bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatást magában foglaló támogatáslehívási kérelmet – a mezõgazdasági

termelõ meghatalmazása alapján – a támogatás jogosságát igazoló, az ügyleti kamatot, a megyei kormányhivatal

mezõgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány díját, az értékbecslés költségeit, a kezelési

költséget, a hitel futamideje alatt felmerülõ egyéb költségeket, a zálogbejegyzés költségeit, a fedezet felülvizsgálatot,

a köztartozás-mentesség igazolásának költségeit, a közjegyzõi eljárási díjat, a tulajdoni lap lekérésével kapcsolatos

költségeket, valamint a mezõgazdasági termelõnek fel nem róható ok miatt történõ szerzõdésmódosítás költségeit

alátámasztó számlák és bizonylatok másolatának egyidejû megküldésével a hitelkérelmek és a hitelszerzõdések

vonatkozásában naptári negyedévente a tárgynegyedévet követõ hónap végéig, elsõ alkalommal 2012 elsõ

negyedévét követõ hónap végéig nyújtja be az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.
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(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti kérelemrõl, annak beérkezését követõ harminc napon belül döntést hoz. A forrás

rendelkezésre állása esetén az MVH a döntést követõen tizenöt napon belül, ellenkezõ esetben a forrás rendelkezésre

állását követõ harminc napon belül folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó 4. § (2) bekezdés szerinti támogatást a

pénzügyi intézmény részére.

(3) A mezõgazdasági termelõ felróható magatartásából eredõ költségek – különösen a hitel késedelmi kamata –

vonatkozásában támogatás nem vehetõ igénybe, azok a mezõgazdasági termelõt terhelik.

8. § (1) A támogatás a mezõgazdasági csoportmentességi rendelet 11. cikke szerinti kedvezõtlen éghajlati jelenségek folytán

járó támogatásnak minõsül.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kamattámogatásból és a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtámogatásból

származó támogatástartalmat a pénzügyi intézmény a 2. mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki,

amelyrõl a támogatástartalomról szóló igazolások megküldésével tájékoztatja a mezõgazdasági termelõt, amely

támogatástartalomról szóló igazolásokat azok kiállítója és a mezõgazdasági termelõ 10 évig köteles megõrizni.

(3) A kezességvállalás támogatástartalmát – az Európai Bizottság által korábbiakban már jóváhagyott

támogatástartalom-számítási módszertannak megfelelõ – a kezességvállaló intézmény a mezõgazdasági

vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.)

FVM rendelet alapján számolja ki és a támogatástartalomról szóló igazolást megküldi a pénzügyi intézmény számára.

(4) A (2) és (3) bekezdések szerinti támogatástartalomról szóló igazolásokat a pénzügyi intézmény küldi meg a

mezõgazdasági termelõ részére. A kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvétele elõtt benyújtott

hitelkérelmek vonatkozásában a pénzügyi intézmény a támogatástartalomról szóló igazolásokat – a megkötött

hitelszerzõdést követõen – az MVH részére is megküldi, továbbá azon mezõgazdasági termelõk vonatkozásában, akik

részesültek Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezõgazdasági csekély összegû (de minimis)

támogatásban is, az erre vonatkozó támogatástartalomról szóló igazolásokat is továbbítja az MVH részére.

(5) A mezõgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján a pénzügyi intézmény,

valamint a kezességvállaló intézmény a támogatástartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

9. § (1) Egy mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a támogatás, a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vett

támogatás, a kárenyhítõ juttatás, valamint az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezõgazdasági

csekély összegû (de minimis) támogatás támogatási intenzitása együttesen is legfeljebb a 32/2009. (III. 31.) FVM

rendelet szerint meghatározott üzemszintû hozamérték-csökkenés 80%-a, kedvezõtlen adottságú területeken annak

90%-a lehet, a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett.

(2) A kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvétele elõtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában

az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás maximumának túllépését az MVH a pénzügyi intézmény által a

rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok, valamint a támogatástartalomról szóló igazolások adatai alapján

állapítja meg.

(3) A támogatási intenzitás maximumának túllépése esetén a túllépés összegével megegyezõ visszafizetési kötelezettség

terheli a mezõgazdasági termelõt. A túllépés mértékérõl az MVH írásban értesíti a mezõgazdasági termelõt.

(4) A kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvételét követõen benyújtott hitelkérelmek

vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás maximumának betartásáról a pénzügyi intézmény

gondoskodik.

10. § A miniszter éves jelentést állít össze a hitelprogramról a pénzügyi intézmény, valamint a kezességvállaló intézmény a

2012. évben negyedévenkénti, azt követõen évenkénti adatszolgáltatása alapján, amely jelentést az Európai Bizottság

részére továbbít a mezõgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló

2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást

tartalmaz.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 133/2011. (XII. 22.) VM rendelethez

Mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a hitel és kedvezményes díjú kezességvállalás

maximális támogatási összegének (T) számítása

1. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ rendelkezik az üzemi szintû referencia hozamértéknek legalább a felére – a

mezõgazdasági káresemények közül az adott ültetvényre jellemzõ káreseményre – kiterjedõ hatályú, üzleti alapon

kötött vagyonbiztosítási szerzõdéssel (a továbbiakban: mezõgazdasági biztosítási szerzõdés):

Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet]

6. számú mellékletében a megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve által záradékolt, vagy a

32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú hatósági bizonyítvánnyal igazolt igényelt

kárenyhítõ juttatás összege (A) csökkentve

a) az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû (de

minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerinti támogatás, (B)

b) a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvétele elõtt benyújtott hitelkérelmek

vonatkozásában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt kifizetési terv alapján 2011.

december 10-ére rendelkezésre álló – mezõgazdasági termelõnkénti bontású – elõzetes kárenyhítõ juttatás, vagy

a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl rendelkezõ határozat kézhezvételét követõen benyújtott hitelkérelmek

vonatkozásában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet alapján kifizetett kárenyhítõ juttatás, (C)

c) az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram alapján nyújtott támogatás, (D)

d) a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú mellékletében, vagy a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú

melléklete szerinti adattartalmú hatósági bizonyítványban foglalt táblázatban az „A”, „B” és „J” elemi kár

megnevezéssel jelölt O oszlop (igényelhetõ kárenyhítõ juttatás összege) szerinti pozitív elõjelû adatok (E)

összegével.

Tbizt = A–B–C–D–E

2. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ nem rendelkezik mezõgazdasági biztosítási szerzõdéssel:

Az 1. pontban foglalt maximális támogatási összeg (Tbizt) fele:

Tnem bizt = Tbizt/2

2. melléklet a 133/2011. (XII. 22.) VM rendelethez

A hitel kamat- és költségtámogatásából származó támogatástartalom képlete

TT Q
Q

i

Q

i

Q
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(...)
( ) –

ahol:

TT - támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke

Q – adott idõszakban a hitelhez a minisztérium által nyújtott – egyéni referencia kamatlábat meg nem haladó –

kamattámogatás, költségtámogatás és a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatlábból származó

támogatás együttes összege

i – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló

4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 1. § 6. pontja szerinti diszkont kamatláb

n – idõszakok száma
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A vidékfejlesztési miniszter 134/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) A vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„2. Minõsítõ szervezet: a vágóállatok minõsítésére jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ

gazdálkodó szervezet.”

(2) Az R. 1. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. Vágóállat: azonosító jelöléssel és azonosításra szolgáló dokumentumokkal ellátott vágósertés, vágómarha, vágójuh

és vágókecske a vágóhelyre való útra indításától a vágóhelyen történõ leöléséig.”

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

„(2) A vágóállatok vágás utáni minõsítésével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggõ adatokat tartalmazó

központi adatbázist az MgSzH mûködteti. Az MgSzH az illetékes terméktanács számára az adatbázisból elõre

egyeztetett módon és tartalommal – személyes adatokat nem tartalmazó – adatot szolgáltat.”

3. § Az R. 18. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az MgSzH hatósági feladatai körében]

„e) vágóállatokra vonatkozóan az Európai Bizottság jelentéseihez szükséges vágott test minõsítési adatbázist

mûködtet és adatot szolgáltat a minisztérium részére.”

4. § Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 2. § alapján minõsítésre kötelezett vágóhíd az MgSzH minõsítõ helyre vonatkozó engedélye nélkül, illetve

engedélyt visszavonó határozata alapján vágási tevékenységet nem végezhet.”

5. § Az R. 2. § (1) bekezdésében a „nem tenyészállatként tartott sertés” szövegrész helyébe a „vágósertés” szöveg, a 2. §

(2) bekezdésének b) pontjában a „nem tenyészállatként tartott sertésre” szövegrész helyébe a „vágósertésre” szöveg

lép.

6. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szerve”

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága

(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg, 19. § (2) bekezdésében az

„MgSzH illetékes területi szervével” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatósággal” szöveg lép.

(2) Az R. 2. § (4) bekezdésében az „adnia az MgSzH” szövegrész helyébe az „adnia a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

(a továbbiakban: MgSzH)” szöveg lép.

(3) Az R. 2. § (4) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg lép.

(4) Az R. 4. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központjával” szövegrész helyébe az „MgSzH-val” szöveg lép.

(5) Az R. 4. § (2) és (6) bekezdésében, 5. § (1)–(4) bekezdésében, 6. § (4) és (5) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében,

9. § (1)–(3) bekezdésében, 10. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében,

16. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (1)–(7) bekezdésében, valamint 19. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központja”

szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg lép.

(6) Az R. 4. § (5) bekezdésében, 6. § (2) és (6) bekezdésében, 10/A. § (2) és (4) bekezdésében az „MgSzH Központjához”

szövegrész helyébe az „MgSzH-hoz” szöveg lép.

(7) Az R. 5. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés e) pontjában, 8. § (2) bekezdésében, 10/A. § (5) bekezdés d) és f)

pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében az „MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az

„MgSzH-nak” szöveg lép.

(8) Az R. 15. § (1) és (2) bekezdésében az „MgSzH Központjától” szövegrész helyébe az „MgSzH-tól” szöveg lép.

(9) Az R. 18. § (6) bekezdés e) pontjában az „MgSzH Központját” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szöveg lép.
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(10) Az R. 4. § (6) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben” szövegrész

helyébe a „Vidékfejlesztési Értesítõben” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 135/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998.

(IV. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § és 4. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A vágómarha jelölésére akkor is a termelõ kötelezett, ha a vágómarha kis- vagy nagykereskedõ

közremûködésével jut el a vágóhídra.

(2) A minõsítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003.

(VII. 4.) FVM rendelet 13. §-ának, valamint az ENAR rendelet elõírásai szerint megtörtént, és a vágómarhák technológiai

elõkészítését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen elvégezték, továbbá hatósági állatorvos a húsvizsgálat során

fogyasztásra alkalmasnak ítélte. A féltest akkor is minõsíthetõ, ha annak egyes részeit fogyasztásra való

alkalmatlansága miatt eltávolították, amennyiben az eltávolított rész kivételével a féltest egyébként fogyasztásra

alkalmas. Az eltávolítás nem befolyásolja a minõsítést. A minõsítés a prion teszt eredményének megérkezése elõtt

végrehajtandó.

4. § (1) A vágott testek vagy a vágott féltestek minõsítését a vágóhídon, a vágás után a lehetõ leghamarabb, de

legkésõbb a szúrást követõ hatvan percen belül el kell végezni.

(2) A vágott test minõsítésekor és osztályba sorolásakor az 1249/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében

foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A 12 hónaposnál fiatalabb vágóállatokat nem kell minõsíteni, azonban a nemüktõl függetlenül két csoportba kell

besorolni és ennek megfelelõen jelölni õket.

(4) A minõsítés során elsõdlegesen az állatok életkora alapján kell különbséget tenni.”

2. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A jelöléseket az elsõ negyeden a szegyen, a szegycsonti vágás helyétõl 10–30 cm távolságra, a hátsó negyeden a

vesepecsenye környékén, a negyedik hátcsigolya magasságában kell elhelyezni. A betûknek, illetve számoknak

legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgezõ, véletlenszerûen

eltávolíthatatlan hõálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hõálló festék, ráakasztott címke használható.

Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg. A minõsítõ általi jelölést a

kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ hitelesnek, ha a húsossági osztályt kifejezõ S/EUROP betûjelzés

és alosztályjelzés (+,�, –), továbbá a faggyúsági fokot jelölõ számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés (+, �, –), valamint

az ivar és kor jelölés (A, B, C, D, E) alatt a minõsítõ azonosító száma és az MgSzH, illetve a 2007. január 1-je elõtt

kiadott fém testbélyegzõk esetében az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet jelölése is szerepel. A vágott testen

a � alosztályt nem kell jelölni. A 12 hónapnál fiatalabb állatokon csak a V vagy Z jelölés szerepelhet.”
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3. § (1) Az R. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A minõsítõ köteles a 3. számú mellékletben szereplõ tartalommal napi jelentést készíteni és annak adatait
haladéktalanul elektronikus úton közvetlenül az MgSzH adatbázisába eljuttatni. A saját vállalatirányítási programot
használó vágóüzemek az MgSzH adatbázisába való adatküldést megelõzõen kötelesek a programjukat auditáltatni az
MgSzH-val. Az auditálás szempontja az MgSzH adatbázis adatstruktúrájának való megfelelés.”

(2) Az R. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MgSzH az 5. számú melléklet alapján negyedévi rendszerességgel összesítõt készít, amelyet megküld a
Vidékfejlesztési Minisztérium számára.”

4. § Az R. 2. és 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

5. § Az R. 
a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára (a továbbiakban: MgSzH Központ)”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében és 8/A. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg 
lép. 

6 . § Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése, a 8/A. § (3) bekezdése és 4. számú melléklete. 

7.  § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek
árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK
bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 135/2011. (XII. 22.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

Kor- és ivarjelölés
A 12 hónapnál fiatalabb szarvasmarha vágott testeket a következõ kategóriákba kell sorolni:
V: nyolc hónapos vagy ennél fiatalabb szarvasmarhák,
Z: nyolc hónapnál idõsebb, de legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák.

A felnõtt szarvasmarha vágott testeket a következõ kategóriákba kell sorolni:
A: két évnél fiatalabb, nem ivartalanított, hímivarú állat vágott teste,
B: egyéb, nem ivartalanított, hímivarú állat vágott teste,
C: ivartalanított hímivarú állat vágott teste,
D: nõivarú állat vágott teste, amely már borjadzott,
E: egyéb nõivarú állatok vágott teste.

Az intervenciós szabályok alkalmazásának sérelme nélkül az A, B, C, D és E betûket alkalmazni kell a vágott testek
azonosításához.”
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2. melléklet a 135/2011. (XII. 22.) VM rendelethez

„5. számú melléklet a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

A vágóhidakról készítendõ összesítõ jelentések tartalmi követelményei

1. Felvásárolt mennyiség darabszáma összesen.

2. Felvásárolt mennyiség megoszlása élõsúlyban (darab és százalék):

2.1. legfeljebb 80 kg vágóborjú, ezen belül bika, üszõ

2.2. 80–160 kg közötti vágóborjú, ezen belül bika, üszõ

2.3. 160–300 kg közötti vágóüszõ,

2.4. 160–300 kg közötti vágóbika,

2.5. 160–300 kg közötti vágótinó,

2.6. 300 kg feletti vágóüszõ,

2.7. 300 kg feletti vágótehén,

2.8. 300 kg feletti máshová nem sorolt vegyes ivarú vágómarha,

ebbõl bika ebbõl tinó és ökör együttesen.

3. Vágás utáni minõsített vágómarha darabszám összesen.

4. Minõségi kategóriák szerinti darabszám és százalékos megoszlás (S/EUROP húsossági és faggyússági osztály, valamint

V, Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelölés szerint).

5. Minõségi kategóriák szerinti darabszám, százalékos megoszlás (S/EUROP, húsossági és faggyússági osztály, valamint V,

Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelölés szerint) átlagos vágott testsúly és annak összesítése.

6. A nem minõsített vágómarhák darabszám és százalékos megoszlása, kor és ivar megjelölése, a nem minõsítés oka."

A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) sertés vágott féltest: a levágott sertés kivéreztetve (a gerinc hosszanti középvonalában kettéhasítva), szõr, köröm,

fülgomba, szem, nemi szervek, belsõség (nyelv, szív, máj, tüdõ, vese, bélgarnitúra, agy- és gerincvelõ, háj és

rekeszizom) nélkül, de szalonnával;

b) meleg súly: az a) pont szerint elõkészített sertés vágott testsúlya szúrás után nem több, mint negyvenöt perccel;

c) vágott hideg súly: 2 százalékkal csökkentett meleg súly

d) a sertés vágott test színhústartalma: a levágott sertés teljes szövetszétválasztásával nyert tiszta vörös,

harántcsíkolt izmok súlyának és a vágott testek hideg súlyának a hányadosa;

e) azonosító jel: a tulajdonos és az állat egyedazonosságának megállapítására alkalmas vágósertés jelölés;

f) minõsítõ: a vágósertések minõsítésére a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló jogszabály szerint jogosult

természetes személy;

g) minõsítõ szervezet: a vágósertések minõsítésére a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló jogszabály szerint

jogosult, Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság;

h) termelõ: vágósertést elõállító tenyésztõ, hizlaló;

i) vágósertés kis- vagy nagykereskedõ: a vágósertést a termelõtõl megvásárló, vágóhídnak értékesítõ természetes

személy vagy egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság.
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2. Vágósertések jelölése

2. § (1) A minõsítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Jelölésérõl és

Nyilvántartásáról szóló jogszabály és a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló jogszabályban foglaltak szerint

megtörtént, és a vágósertések technológiai elõkészítését a 1. § a) pontja szerint megfelelõen elvégezték. A hatósági

állatorvosi húsvizsgálatnak a minõsítést meg kell elõznie. Csak fogyasztásra alkalmas féltestet lehet minõsíteni.

(2) A vágósertés jelölésére akkor is a termelõ kötelezett, ha a vágósertés kis- vagy nagykereskedõ közremûködésével jut el

a vágóhídra.

3. Súlymérés

3. § (1) A vágóhídon a szúrás és a mérlegelés között legfeljebb negyvenöt perc telhet el.

(2) Ha a vágóhídon – mûszaki, technológiai okok miatt – a szúrás és a mérlegelés között a negyvenöt perces idõkorlát nem

tartható, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) írásban történõ bejelentést követõen

ez az idõtartam meghosszabbítható. Az idõkorlát túllépése esetén vágott hideg súlyként minden bejelentett 15 perces

eltérés után 0,1 százalékponttal csökkentett súlyt kell figyelembe venni.

4. Minõsítés

4. § (1) A minõsítõ a meleg súly és a becsült színhústartalom alapján kereskedelmi osztályba sorolja a vágott testeket.

(2) Valamennyi 50–120 kilogramm meleg súlyú sertés vágott testet az engedélyezett minõsítõ módszerek valamelyikével

kell minõsíteni, és a becsült színhústartalom alapján kereskedelmi osztályba sorolni.

(3) Az 50 kilogramm meleg súlyt el nem érõ és a 120 kilogramm meleg súlyt meghaladó sertés vágott testet

színhústartalom becsléssel minõsíteni nem kell, azonban a minõsítõnek az M1, M2, illetve a V jelzéseket az osztályba

sorolásnak megfelelõen a vágott féltesteken fel kell tüntetnie.

(4) A vágás utáni kereskedelmi osztályba sorolásnál a következõ besorolási osztályokat kell alkalmazni

a) a (2) bekezdés szerinti 50–120 kilogramm meleg súlyú sertés vágott testet, ha a színhústartalom a hasított hideg

súly százalékában

aa) 60 vagy több, S osztályba,

ab) 55 vagy több, de kevesebb mint 60, E osztályba,

ac) 50 vagy több, de kevesebb mint 55, U osztályba,

ad) 45 vagy több, de kevesebb mint 50, R osztályba,

ae) 40 vagy több, de kevesebb mint 45, O osztályba,

af) kevesebb mint 40, P osztályba,

b) a (3) bekezdés szerinti 50 kilogramm meleg súlyt el nem érõ és 120 kilogramm meleg súlyt meghaladó sertés

vágott testet

ba) 50 kg alatti vágó süldõ esetében SA osztályba,

bb) tenyésztésbe fogott hús jellegû kocánál M1 osztályba,

bc) egyéb kocánál és hízónál M2 osztályba,

bd) kan és kanlott sertésnél V osztályba

kell sorolni.

(5) A sertés vágott test színhúsbecslése során olyan módszert kell alkalmazni, amely a sertés vágott test értékét a vágott

test hideg súlyához viszonyított színhús aránya alapján határozza meg.

(6) A színhústartalom meghatározása becsléssel történik, amelynek a sertés vágott testsúlyának, illetve a szalonna,

valamint az izom vastagságának meghatározott mérési pontokon történõ objektív mérésén kell alapulnia.

(7) A becslési eljárás során alkalmazott regressziós egyenletek felülvizsgálatáról és az Európai Unió Bizottsága általi

elfogadtatásáról az agrárpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

5. Színhúsbecslési eljárások

5. § (1) A sertés vágott test minõsítése, kereskedelmi osztályba sorolása

a) 2012. július 1-jéig a Fat-O-Meater (FOM) mûszercsaládba tartozó szúrószondás [FOM S70, FOM S71, FOM S89

(UNIFOM)] és ultrahangos (UltraFom 200, AutoFom) mûszerrel és a megfelelõ becslési eljárással végezhetõ az
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1. mellékletben foglaltak szerint; az UltraFom 200 mûszer csak abban az esetben használható, ha a mérés helyét

megjelölõ kiegészítõ berendezéssel látják el vagy a mérés helyét kézzel oly módon jelölik meg, mely az utólagos

ellenõrzést lehetõvé teszi;

b) 2012. július 2-ától a Fat-O-Meater (FOM) mûszercsaládba tartozó szúrószondás (FOM S70, FOM S71) IM-03,

OptiGrade-MCP, OptiScan-TP és az ultrahangos (UltraFom 300) mûszerrel és a megfelelõ becslési eljárással

végezhetõ az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A becslési eljárás során

a) minõsítõ mûszerenként a mûszer típusának megfelelõ, a 2. melléklet szerinti regressziós egyenletet kell

alkalmazni,

b) a szalonna és az izom vastagságát az 1. mellékletben foglalt mérési pontokon kell mérni.

6. Vágott test jelölése

6. § (1) A betûknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem

mérgezõ, véletlenszerûen eltávolíthatatlan hõálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hõálló festék, ráakasztott

címke alkalmazható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.

A minõsítõ általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(2) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ hitelesnek, ha az S/EUROP, M1, M2, V betûjel alatt a minõsítõ

azonosító száma és az MgSzH, illetve a 2007. január 1-je elõtt kiadott fémbélyegzõk esetében az Országos

Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet jelölése is szerepel.

7. § (1) A vágott féltestek osztályba sorolását a minõsítõ saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzõvel tanúsítja.

(2) A bélyegzõlenyomatnak összetéveszthetetlennek és jól olvashatónak kell lennie.

(3) A minõsítõ köteles a 3. mellékletben szereplõ tartalommal napi jelentést készíteni, és annak adatait haladéktalanul,

elektronikus úton, közvetlenül az MgSzH adatbázisába eljuttatni. A saját vállalatirányítási programot használó

vágóüzemek az MgSzH adatbázisába való adatküldést megelõzõen kötelesek a programjukat auditáltatni az

MgSzH-val. Az auditálás szempontja a központi adatbázis adatstruktúrájának való megfelelés.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

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

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,

b) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának

bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK

bizottsági rendelet,

c) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezésérõl szóló, 2005. május 18-i

2005/382/EK bizottsági határozat,

d) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezésérõl szóló 2005/382/EK határozat

módosításáról szóló, 2011. augusztus 16-i 2011/507/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) Hatályát veszti a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról

szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet.

(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja, az 1. melléklet 1. pontja és a 2. melléklet 1. pontja 2012. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A színhúsbecslési eljárás során alkalmazandó műszerek 

 
1. 2012. július 1-jéig alkalmazandó műszerek 
 

 
 

Az oldalszalonna és az izom vastagságát az ábrán jelölt 1-es és 2-es mérési pontokon a 

hátizom sávjában kell mérni. 

 

Szúrószondás [FOM S70, FOM S71, FOM S89 (UNIFOM)] műszereknél a mérési pontok: 

1. mérési pont 

A hasítás síkjától 8 cm-re a 3-4. ágyékcsigolya között a szalonna 1 mérés (mm) 

2. mérési pont 

A hasíték síkjától 6 cm-re a 3-4. borda között a szalonna 2 és az izomvastagság mérése 

(mm) (karajátmérő) 

Ultrahangos (UltraFom 200) műszereknél a mérési pontok: 

1. mérési pont 

A hasíték síkjától 7 cm-re a 3-4. ágyékcsigolya között a szalonna 1 mérés (mm) 

2. mérési pont 

A hasítás síkjától 7 cm-re a 3-4. borda között a szalonna 2 és az izomvastagság mérése 

(mm) (karajátmérő) 

 

1. melléklet a 136/2011. (XII. 22.) VM rendelethez
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2. 2012. július 2-ától alkalmazandó műszerek 
 
Szúrószondás [Fat-O-Meater (FOM) műszercsaládba tartozó S70, S71, az IM-03, és az 

OptiGrade-MCP műszereknél a mérési pont: 

A hasíték síkjától 6 cm-re a 2-3. borda között a szalonna és az izomvastagság mérése (mm) 

(karajátmérő) 

Ultrahangos (UltraFom 300) műszernél a mérési pont: 

A hasítás síkjától 7 cm-re a 2-3. borda között a szalonna és az izomvastagság mérése (mm) 

(karajátmérő) 

OptiScan-TP 

1. mérési pont 

A hasított féltest középvonalán, ahol a Musculus glutaeus mediust (középső farizom) fedő 

szalonna vastagságának mértéke a legminimálisabb a bőrfelületre merőlegesen mérjük 

(bőrrel együtt) mm-ben, 

2. mérési pont 

A gerincoszlopra merőlegesen a gerinccsatorna felső (háti) széle és a Musculus glutaeus 
medius elülső (feji) vége között mért legkisebb távolság, a hasítás síkjában (mm).  
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Regressziós egyenletek a vágósertés minősítő műszerekben 
 
 

1. 2012. július 1-jéig alkalmazandó regressziós egyenletek 
 

Szúrószondás minősítő műszerek: 
 

1. FOM S70-es és FOM S71-es műszer: 

 

Y = 54,043661-0,170496 x SZ
1

-0,568425 x SZ
2

+0,215384 x H
2

+0,048995 x W 

Y  = becsült színhústartalom (százalékban) 

SZ
1 

 = szalonnavastagság a 3-4 ágyékcsigolya között, a hasítás síkjától 8 cm 

távolságra mérve (mm) 

SZ
2 

 = szalonnavastagság a 3-4 borda között, a hasítás síkjától 6 cm 

távolságra mérve (mm) 

H
2 

 = izomvastagság (karajátmérő) az SZ
2

-vel azonos ponton mérve (mm) 

W  = vágott test meleg súlya (kg) 

    

Meghatározottsági együttható  R2 = 0,93878 

Standard hiba  RSD = 2,07375 

2. UNIFOM műszer: 

Y = 53,527-0,127 x SZ
1

-0,563 x SZ
2

+0,283 x H
2

 

Meghatározottsági együttható  R2 = 0,935 

Standard hiba  RSD = 2,1445 

    

Y  = becsült színhústartalom (százalékban) 

SZ
1 

 = szalonnavastagság a 3-4 ágyékcsigolya között, a hasítás síkjától 8 cm 

távolságra mérve (mm) 

SZ
2 

 = szalonnavastagság a 3-4 borda között, a hasítás síkjától 6 cm 

távolságra mérve (mm) 

H
2 

 = izomvastagság (karajátmérő) az SZ
2

-vel azonos ponton mérve (mm) 

 

2. melléklet a 136/2011. (XII. 22.) VM rendelethez
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Ultrahangos minősítő műszerek: 

3. UltraFom 200 műszer: 

Y = 59,989-0,265 x SZ
1

-0,402 x SZ
2

+0,007625 x H
2

+0,08837 x W 

Meghatározottsági együttható  R2 = 0,841 

Standard hiba  RSD = 2,3564 

    

Y = becsült színhústartalom (százalékban) 

SZ
1

 = szalonnavastagság a 3-4 ágyékcsigolya között, a hasítás síkjától 7 cm 

távolságra mérve (mm) 

SZ
2

 = szalonnavastagság a 3-4 borda között, a hasítás síkjától 7 cm távolságra 

mérve (mm) 

H
2

 = izomvastagság (karajátmérő) az SZ
2

-vel azonos ponton mérve (mm) 

W = vágott test meleg súlya (kg) 

4. AutoFom műszer: 

Y=52,698684 - 0,033320*X1 - 0,027910*X2 - 0,033369*X3 - 0,042006*X4 - 

0,044693*X5 - 0,038184*X6 - 0,021688*X7 - 0,023770*X8 - 0,020832*X9 - 

0,018833*X10 - 0,014692*X11 - 0,018321*X12 - 0,025358*X13 - 0,024304*X14 - 

0,026339*X15 - 0,020495*X16 - 0,016825*X17 - 0,019075*X18 - 0,021736*X19 - 

0,020635*X20 - 0,019779*X21 - 0,027397*X22 - 0,023439*X23 - 0,022317*X24 - 

0,024994*X25 - 0,026247*X26 - 0,023531 *X27 - 0,019013*X28 - 0,027384*X29 - 

0,031072*X30 - 0,028046*X31 - 0,025150*X32 - 0,023167*X33 - 0,024394*X34 - 

0,026832*X35 - 0,024874*X36 - 0,018853*X37 - 0,021229*X38 - 0,028275*X39 - 

0,027372*X40 - 0,018172*X41 - 0,017360*X42 - 0,019780*X43 - 0,022921 *X44 - 

0,023974*X45 - 0,024597*X46 - 0,013694*X47 - 0,014177*X48 - 0,016137*X49 - 

0,016805*X50 - 0,017700*X51 - 0,022157*X52 - 0,027827*X53 + 0,051671*X54 + 

0,049577*X55 + 0,049119*X56 + 0,050793*X57 + 0,050356*X58 + 0,050666*X59 + 

0,053370*X60 

ahol 

az y = a becsült színhús % 

az X1, X2, ....., X60 az AutoFom által mért változók. 

A színhússzázalék modell statisztikai adatai: 

RMSEP =3,42 

R érték =0,88 

R2 érték = 0,77 

 

A regressziós egyenlet 50-120 kilogrammos sertés vágott testre érvényes. 
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2. 2012. július 2-ától alkalmazandó regressziós egyenletek 

1. FOM S70-es és FOM S71-es műszer: 

 
   Ŷ = 63,78987 – 0,77968 x BF + 0,10715 x LD 
 

Ŷ = becsült színhústartalom (százalékban) 

  

BF = 

szalonnavastagság a 2-3 borda között, a hasítás síkjától 6 cm távolságra 

mérve (mm) 

 

LD = izomvastagság (karajátmérő) a BF -fel azonos ponton mérve (mm) 

  

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.  

2. IM-03 műszer: 

 
   Ŷ = 59,63994 – 0,63951 x BF + 0,12083 x LD 
 

Ŷ= becsült színhústartalom (százalékban) 

  

BF = 

szalonnavastagság a 2-3 borda között, a hasítás síkjától 6 cm távolságra 

mérve (mm) 

 

LD = izomvastagság (karajátmérő) a BF -fel azonos ponton mérve (mm) 

  

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.  

3. OptiGrade-MCP műszer: 

 
   Ŷ = 61,45261 – 0,62941 x BF + 0,11736 x LD 

 
Ŷ= becsült színhústartalom (százalékban) 

  

BF = 

szalonnavastagság a 2-3 borda között, a hasítás síkjától 6 cm távolságra 

mérve (mm) 

 

LD = izomvastagság (karajátmérő) a BF -fel azonos ponton mérve (mm) 

  

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.  

 

4. OptiScan-TP műszer: 

 
   Ŷ = 58.31147 – 0.62677 x BF + 0.14664 x LD 
 

Ŷ= becsült színhústartalom (százalékban) 
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BF = 

a szalonna vastagságának mértéke, a Musculus glutaeus mediust 
(középső farizom) fedő szalonna látható minimális vastagsága (bőrrel 

együtt) a hasított féltest középvonalán (mm-ben),  

 

LD = 

az ágyékizom vastagságának mértéke, azaz a Musculus glutaeus medius 
elülső (feji) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle között mért 

legkisebb távolság, a hasítás síkjánál mérve (mm-ben).  

 

  

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.  

 

5. UltraFom 300 műszer: 

 
   Ŷ = 69.38252 – 0.79120 x BF + 0.00994 x LD 

  

Ŷ= becsült színhústartalom (százalékban) 

 

 
 

BF = 

szalonnavastagság a 2-3. borda között, a hasítás síkjától 7 cm távolságra 

mérve (mm) 

 

LD = izomvastagság (karajátmérő) a BF -fel azonos ponton mérve (mm) 

  

A képlet az 50–120 kg súlyú hasított testek esetében érvényes.  
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A minősítés során a következő adatokat kötelező felvenni: 

 

1. a szállítólevél száma (a vágóhíd feladata); 

2. a szállító gépkocsi és pótkocsi rendszáma (a vágóhíd feladata); 

3. a beérkezés időpontja (a vágóhíd feladata); 

4. a vágás helye, a minősítő hely azonosítója és a vágás időpontja; 

5. a vágóállatok darabszáma és azonosító jelei; 

6. a súlymérési adatok: egyedenként a vágott test meleg súlya; 

7. az egyedenkénti minősítési adatok az azonosító jel feltüntetésével: 

= a kereskedelmi (minősítési) osztály betűjele, 

= a színhústartalom százaléka (S/EUROP szerint); 

8. a termelő vagy a kereskedő azonosító adatai (név, lakcím, adóazonosító jel, illetve cég 

neve, székhelye, telephelye, adószáma, valamint egyéb más rendeletben előírt azonosító); 

9. a minősítő neve, címe, működési engedélyének száma; 

10. az alkalmazott minősítési módszer megjelölése és az eszközök gyári száma. 

 
 

3. melléklet a 136/2011. (XII. 22.) VM rendelethez



A vidékfejlesztési miniszter 137/2011. (XII. 22.) VM rendelete
az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezõgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban

nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i

1535/2007/EK bizottsági rendelet;

2. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már

legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a támogatás alapjául szolgáló állatnak a mezõgazdasági termelõ tenyészetében, meghatározott

ideig történõ folyamatos tartása;

4. kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;

5. mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú

támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet 2. § 12. pontja szerinti

mezõgazdasági termelõ;

6. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások

megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. október 1-i bizottsági

közlemény (2004/C 244/02.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

7. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási

rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tartási

hellyel együtt.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a

szerint regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki

a) a támogatási kérelmében szereplõ állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet szerinti

nyilvántartásban,

b) gondoskodik a szakszerû apaállat-használatról,

c) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelölésérõl és folyamatos

nyilvántartásáról, és

d) nyilatkozik arról, hogy nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

(3) A mezõgazdasági termelõ a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képezõ anyakecskéket köteles a

támogatási kérelem benyújtására meghatározott idõszak utolsó napjától kezdõdõen 100 naptári napon át

folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1) A támogatás mértéke 3 000,- Ft/anyakecske. Támogatás országos szinten a 2011. évre vonatkozóan legfeljebb 20 000

egyed után nyújtható.

(2) Támogatás mezõgazdasági termelõnként a 2011. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege

termelõnként nem haladhatja meg a 2500 eurót, valamint a mezõgazdasági „de minimis” rendelet 3. cikk

(2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

(3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal fizethetõ támogatás.

4. § (1) A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplõ adatok helytállóságát,

valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett
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adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenõrzés útján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(a továbbiakban: MVH) ellenõrzi.

(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés helyszíni ellenõrzése során 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 rendelet) 30. cikk (2) bekezdés c) pontjában, illetve (3)–(4) bekezdésében, a

31. cikkében, a 41. cikkében, valamint a 42. cikk (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az 1122/2009/EK

rendelet 63. és 66. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(4) A kecske ENAR rendelet szerinti nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért vagy a bejelentés elmaradásáért,

illetve határidõn túli teljesítéséért a mezõgazdasági termelõ felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.

5. § (1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2012. január 31-ig

kell benyújtani. A nyomtatványnak legalább az alábbi adatok feltüntetésére szolgáló rovatokat, valamint

nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

a) a mezõgazdasági termelõ azonosítására vonatkozó adatok;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;

c) a támogatási feltételek teljesítésérõl szóló nyilatkozatok;

d) a mezõgazdasági termelõ tenyészetére vonatkozó adatok;

e) a kérelmezõ által tartott állatok létszámának és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétének a

Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége által történõ igazolása.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. Az MVH határozatban közli a jogosulttal, hogy

csekély összegû támogatásban részesül. A támogatást igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása és

ellenõrzése során a mezõgazdasági „de minimis” rendelet 3. és 4. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2012. június 30-ig kerül sor.

(4) Az MVH a támogatási összeg mezõgazdasági „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a

kérelem benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy

pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

6. § Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezõgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról szóló 39/2010. (XII. 14.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 138/2011. (XII. 22.) VM rendelete
az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról

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

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezõgazdasági „de minimis” rendelet: az EK-szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban

nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i

1535/2007/EK bizottsági rendelet;

2. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy

ízben ellett, vagy legalább egyéves;

3. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak a mezõgazdasági termelõ tenyészetében meghatározott ideig történõ

tartása;

4. mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú

támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási

rendelet) 2. § 12. pontja szerinti mezõgazdasági termelõ.

2. § (1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerint regisztrált mezõgazdasági

termelõ jogosult, aki a támogatási rendelet 21–25. §-a szerinti anyajuhtartás támogatásban részesül.

(3) A támogatás a támogatási rendelet 21–25. §-a szerinti támogatás alapját képezõ állatok után vehetõ igénybe.

3. § (1) E rendelet szerinti támogatás mértéke 1900 Ft/anyajuh. Támogatás országos szinten a 2011. évre vonatkozóan

legfeljebb 840 000 egyed után nyújtható.

(2) Támogatás mezõgazdasági termelõnként a 2011. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, és összege

termelõnként nem haladhatja meg a 2500 eurót, valamint a mezõgazdasági „de minimis” rendelet 3. cikk

(2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

(3) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a támogatási összeg mezõgazdasági „de minimis”

rendelet szerinti nyilvántartása céljából a 2011. május 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két

tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

4. § (1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 24. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minõsül.

(2) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. Az MVH határozatban közli a jogosulttal, hogy

csekély összegû támogatásban részesül. A csekély összegû támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a

mezõgazdasági „de minimis” rendelet pontos címét, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját,

valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

(3) A támogatás egyösszegû kifizetésére 2012. április 30-áig kerül sor.

5. § Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezõgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról szóló 38/2010. (XII. 14.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete
a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások
feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 17. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

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

81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. § A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kérelem esetén valamennyi 13 kilogrammot meghaladó tömegû vágott testet az engedélyezett minõsítõ

módszerrel kell minõsíteni és osztályba sorolni.”

2. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A betûknek, illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem

mérgezõ, véletlenszerûen eltávolíthatatlan hõálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hõálló festék, ráakasztott

címke használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.

A minõsítõ általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.

(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot kifejezõ S/EUROP

betûjelzés és alosztályjelzés (+, �, –), valamint a faggyúborítottságot jelölõ számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés

(+, �, –), továbbá az A vagy B kategória jelölés (L, S) alatt a minõsítõ azonosító száma és az MgSzH, illetve a

2007. január 1-je elõtt kiadott fém testbélyegzõk esetében az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet jelölése is

szerepel.”

3. § Az R. 8/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés szerinti adatküldés elektronikus úton történik.”

4. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára (a továbbiakban: MgSzH Központ)”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló

47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben (a továbbiakban: ENAR rendelet)” szövegrész helyébe a „juh- és kecskefélék

egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben (a

továbbiakban: ENAR rendelet)” szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében és 8/A. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg

lép.

5. § A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése, 8/A. § (3) és (4) bekezdése, valamint 5. számú melléklete.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 139/2011. (XII. 22.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A B C

1. Baromfi megnevezése  Idõszak  Elkülönített támogatási
pénzösszeg (millió Ft)

2. növendék csirke 
(vágócsirke)  
szabadtartásos csirke 
és gyöngyös

   negyedévenként  475,00

3.   házi tyúk I. negyedév 60,00
II. negyedév 62,50
III. negyedév 75,00
IV. negyedév 52,50

4. pecsenyeliba  
növendék liba
fiatal liba I. negyedév 130,40
hízott liba II. negyedév 180,65
pecsenyekacsa III. negyedév 240,00
növendék kacsa IV. negyedév 251,95
hízott kacsa

5.  növendék pulyka negyedévenként 261,75
6.  Összesen:   4000,00

”

A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete
egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, valamint (4) bekezdésében – az 1. § tekintetében
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint
a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 

1. § A szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá
a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/ 2009. (IX. 29.) FVM rendelet 65. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § (1) Az adatszolgáltató 2012. január 15-ig a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére benyújtja a 4. számú
melléklet szerint
a) a szõlõtermésérõl és a bor elõállításáról seprõs újborban kifejezve,
b) a felvásárolt szõlõrõl
készített, a 2011/2012. borpiaci évre vonatkozó jelentését.
(2) Az adatszolgáltató a 2011/2012-es borpiaci évre vonatkozó szüreti jelentését a 2011. évbõl származó boraira
vonatkozó származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem leadásával is teljesítheti 2012. január 15-ig.”
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2. § (1) A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet] 15. § (5) bekezdés helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) A támogatott mûveletet legkésõbb 2012. március 31-ig meg kell valósítani, ha az ügyféllel az elsõfokú helyt adó
vagy részben helyt adó támogatási határozatot 2010. november 30-át követõen közölték és a döntés az egyes
vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor
jogerõs. A 10/A. § (3)–(4) bekezdésének rendelkezései ezen ügyek vonatkozásában is alkalmazandóak.”

(2) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 15. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az az ügyfél, akinek a mûvelet megvalósítására irányadó véghatáridõ 2012. március 31. és kizárólag azért nem
tudja eddig az idõpontig megvalósítani a mûveletet, mert a jogerõs hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem
rendelkezik, úgy a megvalósítási határidõt megtartottnak kell tekinteni:
a) amennyiben a megszerzésre irányuló eljárást 2012. március 31-ig megindította,
b) ezt az MVH felé a hatósági engedély vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság eredeti
igazolásával 2012. március 31-ig igazolja, és
c) a jogerõs engedélyt vagy engedélyeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával, de legkésõbb 2012. április 30-ig
csatolja.
(8) Az az ügyfél, akinek a mûvelet megvalósítására irányadó véghatáridõ 2011. március 31. volt és kizárólag azért nem
tudta addig az idõpontig megvalósítani a mûveletet, mert a jogerõs hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem
rendelkezett, úgy a 2011. március 31-ei határidõt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a jogerõs engedélyt vagy
engedélyeket legkésõbb 2012. január 31-ig benyújtja az MVH-hoz. A 9. § (8) bekezdésben foglaltak e rendelkezésre
nem vonatkoznak.
(9) A jogerõs engedélyeknek és az azok megszerzésére irányuló eljárások megindítását igazoló dokumentumoknak
a (7)–(8) bekezdésben foglalt határidõn túl történõ elõterjesztése esetén igazolásnak helye nincs.”

(3) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 19. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfél köteles a jogerõs támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább
90%-át teljesíteni. Ez alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt
a közbeszerzés eredménye indokolja.”

(4) A 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a következõ 26/C. §-sal egészül ki:
„26/C. § E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011. (XII. 22.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 19. § (4) bekezdését a 140/2011.
(XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM
rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A támogatás mértéke 2012. december 31. napjáig megkötött Folyószámlahitel-szerzõdés esetén
a) évi 2 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint
b) a hitelhez nyújtott kezességi díjnak 50 százalékáig terjedõ támogatás, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg 
a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát.”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvény
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,
8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoporton belül Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókra
elkülönített legfeljebb 1000 millió forint.”

4. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok mûködésérõl szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.)
VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(1) 2012. április 30-át követõen LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak
egyesület nyerheti el.”

(2) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(3) A nonprofit formában mûködõ LEADER HACS címmel rendelkezõ gazdasági társaság címének visszavonására
az új HACS elismerésével egyidejûleg, de legkésõbb 2012. április 30-ig kerül sor abban az esetben is, ha nem jön létre
a területen új HACS.”
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(3) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:

„(4) Új HACS szervezõdése esetén, a területen érvényes HVS megvalósulása érdekében a korábban LEADER HACS

címmel rendelkezõ szervezetnek a LEADER HACS címhez kapcsolódó összes feladatát a továbbiakban az új HACS

látja el.”

(4) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A LEADER HACS a HVS-ben rendelkezésre álló az ÚMVP IV. intézkedés csoportjának megvalósítására allokált

fejlesztési forrás legalább 45%-át a LEADER tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani.”

(5) A 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A HVS két részbõl, az ÚMVP intézkedéscsoportjának „falumegújítás és fejlesztés, „vidéki örökség megõrzése és

fenntartható fejlesztése”, „mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése”, „turisztikai tevékenységek ösztönzése”

intézkedéseire építhetõ Helyi Vidékfejlesztési Tervbõl, valamint a 1698/2005/EK tanácsi rendeletben foglaltaknak

megfelelõ támogatási konstrukciókra építhetõ LEADER tervbõl áll.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással
megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás
igénybevételérõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Magyarország vegye igénybe a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését

szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó

segítségnyújtást.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. január 31.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen elõterjesztést arra

vonatkozóan, hogy mely operatív programok mely prioritásai esetében nem érvényesíthetõ a költségvetési könnyítés

a már megtett kötelezettség-vállalások miatt és mely operatív programok esetén szükséges a keretösszeg-csökkenés

kompenzálása.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. január 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

a 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen

az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerüljenek.

2. A tulajdonba adásról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a mellékletben megjelölt

önkormányzatokkal – 2012. június 30-ig – a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére

alkalmas szerzõdést köt.

3. A szerzõdés megkötése elõtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemû eljárás, együttmûködési és

tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve köteles tájékoztatni az önkormányzatokat az ingatlanra vonatkozó

terhekrõl, korlátozásokról, a folyamatban lévõ eljárásokról, és az egyéb jogi természetû ügyekrõl, valamint átadni az

ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. A szerzõdésekben – a tulajdon átruházási szerzõdésekre

vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenõen – a következõk rögzítése is szükséges:

a) az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség

esetén kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenyég engedélyköteles, akkor a szükséges

engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülõ

általános forgalmi adó megfizetését;
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b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;

c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem

támaszt;

d) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében az önkormányzat vállalja a fennálló

jogviszonyokból eredõ kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövõbeni

követelésekért való helytállást;

e) az ingyenesen tulajdonba adott ingatlant az önkormányzat a szerzõdés aláírásától számított 15 évig nem

idegenítheti el, és az ingatlant a birtokbavételtõl számított 15 évig a jelen kormányhatározat mellékletében az

adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelõen köteles hasznosítani. Ha az önkormányzat e

kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a tulajdonátruházási szerzõdésben rögzített

forgalmi értéknek a szerzõdés szerinti kötelezettség megsértésének napjától számított – az MNV Zrt. fizetésre

történõ felszólító levele kézhezvétele napján érvényes – jegybanki alapkamattal növelt összegét az MNV Zrt.-nek

megfizetni, a felszólítás kézhezvételétõl számított 60 napon belül,

f) ha a vagyonkezelõ, felügyeleti szerve vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges

hozzájáruló nyilatkozatát külön feltételhez kötötte, a tulajdonba adásról szóló megállapodásban e feltételek

teljesülését biztosítani kell.

g) A Baktalórántháza 816/3 és 816/1 hrsz-ú és a Nyíregyháza 12866 hrsz-ú ingatlan nyilvántartott régészeti lelõhely,

a Balatonföldvár 1741 hrsz-ú ingatlan kiemelten védett régészeti lelõhely. A tulajdonos köteles megtartani a

kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott elõírásokat, különösen az

igénybevétel és az ingatlanon végzett tevékenységek engedélyeztetése tekintetében.

h) A Ráckeve 540/1 hrsz-ú ingatlan mûemléki jelentõségû területen fekszik, amely esetében a tulajdonos köteles

megtartani a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvényben és a végrehajtásáról rendelkezõ

jogszabályokban, valamint az építésügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott elõírásokat.

4. Az ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházására irányuló szerzõdés csak abban az esetben köthetõ meg, ha

az önkormányzat az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – az általa történõ

szerzõdéskötéskor – köztartozásmentes adózónak minõsül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem

rendelkezik. A köztartozással kapcsolatos kizáró feltétel fennállásának hiányát a jogosult harminc napnál nem

régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói

adatbázisban.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter, a 2–4. pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáért

Határidõ: 2012. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok

Ssz. Önkormányzat Ingatlan helyrajzi száma
Ingatlan

nyilvántartási
megnevezés

Feladat/cél Terület (m2)

1. Baktalórántháza
Város

Önkormányzata

Baktalórántháza
6071/1

kivett út helyi közutak és közterületek
fenntartása/közhasználat

biztosítása

24730

2. Baktalórántháza
Város

Önkormányzata

Baktalórántháza
816/3

1/1

kivett
közterület

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közhasználat

biztosítása

4749

3. Baktalórántháza
Város

Önkormányzata

Baktalórántháza
816/1

1/1

kivett
közterület

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közhasználat

biztosítása

700

4. Baktalórántháza
Város

Önkormányzata

Baktalórántháza
041
1/1

kivett út helyi közutak és közterületek
fenntartása/közhasználat

biztosítása

68278
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan helyrajzi száma
Ingatlan

nyilvántartási
megnevezés

Feladat/cél Terület (m2)

5. Balatonföldvár
Város

Önkormányzata

Balatonföldvár
1741
1/1

kivett
üdülõépület,

udvar

szervezetek elhelyezése,
kiállítások szervezése,

emlékszoba/közösségi tér
kialakítása

3391

6. Balatonfüred Város
Önkormányzata

Balatonfüred 4859
1/1

kivett vízmû helyi közutak és közterületek
fenntartása/közpark

kialakítása

3178

7. Balatonfüred Város
Önkormányzata

Balatonfüred
4629/3

1/1

kivett vízmû helyi közutak és közterületek
fenntartása/közpark

kialakítása

3770

8. Biharkeresztes Város
Önkormányzata

Biharkeresztes 953
1/1

kivett
irodaház

lakásgazdálkodás, szociális
ellátás, gyermek- és ifjúsági

feladatokról való
gondoskodás/bérlakás,

védõnõi szolgálati helység,
családok átmeneti otthona

533

9. Biharkeresztes Város
Önkormányzata

Biharkeresztes 743
1/1

kivett lakóház,
udvar

lakásgazdálkodás, szociális
ellátás, gyermek- és ifjúsági

feladatokról való
gondoskodás/bérlakás,

védõnõi szolgálati helység,
családok átmeneti otthona

775

10. Biharkeresztes Város
Önkormányzata

Biharkeresztes 467
1/1

kivett lakóház,
udvar

lakásgazdálkodás, szociális
ellátás, gyermek- és ifjúsági

feladatokról való
gondoskodás/bérlakás,

védõnõi szolgálati helység,
családok átmeneti otthona

2223

11. Biharkeresztes Város
Önkormányzata

Biharkeresztes 744
1/1

kivett lakóház,
udvar

lakásgazdálkodás, szociális
ellátás, gyermek- és ifjúsági

feladatokról való
gondoskodás/bérlakás,

védõnõi szolgálati helység,
családok átmeneti otthona

1729

12. Budapest Fõváros
XVIII. kerület

Pestszentlõrinc-
Pestszentimre

Önkormányzata

Budapest 157134
1/1

kivett
beépítetlen

terület

településfejlesztés,
településrendezés/közterület

kialakítása

428

13. Budapest Fõváros
XIX. kerület Kispest

Önkormányzata

Budapest 162680
1/1

kivett lakóház,
udvar,

gazdasági
épület

településfejlesztés,
településrendezés, helyi

közutak fenntartása/közút
szélesítése

429

14. Cserszegtomaj
Község

Önkormányzata

Cserszegtomaj 370
1/1

kivett
beépítetlen

terület

helyi közutak és közterületek
fenntartása/ közút kialakítása

30

15. Cserszegtomaj
Község

Önkormányzata

Cserszegtomaj 372
1/1

kivett
beépítetlen

terület

helyi közutak és közterületek
fenntartása/ közút kialakítása

34

16. Eger Megyei Jogú
Város

Önkormányzata

Eger 3827/1
1/1

kivett épület,
udvar (6 db

épület)

szociális és gyermekjóléti
ellátás biztosítása/

diákétkeztetés, központi
konyha mûködtetése

9001

17. Eger Megyei Jogú
Város

Önkormányzata

Eger 3827/3
1/1

kivett
sportpálya

sport- és szabadidõs
tevékenység gyakorlása

16824

18. Érd Megyei Jogú
Város

Önkormányzata

Érd 1/2
1/1

kivett
vízmûtelep

egészséges ivóvízellátás 9008
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan helyrajzi száma
Ingatlan

nyilvántartási
megnevezés

Feladat/cél Terület (m2)

19. Gyomaendrõd Város
Önkormányzata

Gyomaendrõd
3480/2

1/1

kivett
beépítetlen

terület

helyi közutak, közterületek
fenntartása/útépítés

786

20. Gyomaendrõd Város
Önkormányzata

Gyomaendrõd
15226

1/1

kivett csatorna vízrendezési, csatornázási
feladatok ellátása/külterületi

holtágak vízkárelhárítás
biztonságának növelése

3950

21. Gyomaendrõd Város
Önkormányzata

Gyomaendrõd
15318

1/1

kivett csatorna vízrendezési, csatornázási
feladatok ellátása/külterületi

holtágak vízkárelhárítás
biztonságának növelése

1308

22. Herceghalom
Község

Önkormányzata

Herceghalom
244/5/A/6
1/1 és az

albetéthez
kapcsolódó eszmei

hányad

öröklakás lakásgazdálkodási
feladatokról való

gondoskodás/bérlakás
kialakítása

31

23. Herceghalom
Község

Önkormányzata

Herceghalom
244/17/D/9

1/1 és az
albetéthez

kapcsolódó eszmei
hányad

öröklakás lakásgazdálkodási
feladatokról való

gondoskodás/bérlakás
kialakítása

28

24. Herend Város
Önkormányzata

Herend
079/20/A/13

1/1 és az
albetéthez

kapcsolódó eszmei
hányad

kivett lakás lakásgazdálkodás, szociális
alapellátásról való

gondoskodás/ szociális
bérlakás kialakítása

37

25. Kaszó Község
Önkormányzata

Kaszó 8
1/1

kivett
szennyvíztelep

egészséges ivóvízellátásról
való gondoskodás,
településfejlesztés,

csatornázás/ivóvíz biztosítása,
közmûvek felújítása,

szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítése

3560

26. Kaszó Község
Önkormányzata

Kaszó 38
1/1

kivett vízmû egészséges ivóvízellátásról
való gondoskodás,
településfejlesztés,

csatornázás/ivóvíz biztosítása,
közmûvek felújítása,

szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítése

479

27. Kaszó Község
Önkormányzata

Kaszó 39
1/1

kivett vízmû egészséges ivóvízellátásról
való gondoskodás,
településfejlesztés,

csatornázás/ivóvíz biztosítása,
közmûvek felújítása,

szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítése

2500

28. Kiskunfélegyháza
Város

Önkormányzata

Kiskunfélegyháza
326
1/1

kivett épület,
udvar

lakásgazdálkodási feladatok
ellátása/ ifjúsági

garzonlakások kialakítása

1254

29. Kisvárda Város
Önkormányzata

Kisvárda 0307/1
1/1

kivett
szemétlerakó

telep

épített és természeti
környezet

védelme/hulladéklerakó
rekultivációja

98788
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan helyrajzi száma
Ingatlan

nyilvántartási
megnevezés

Feladat/cél Terület (m2)

30. Magyargencs
Község

Önkormányzata

Magyargencs
571/2

1/1

kivett
gazdasági

épület, udvar

helyi közbiztonsági
feladatokról való

gondoskodás/ helyi polgárõr
egyesület elhelyezése

350

31. Nyírbogát
Nagyközség

Önkormányzata

Nyírbogát 064/209
1/1

kivett mocsár településrendezés,
vízrendezés,

csapadékelvezetés/
szennyvízcsatorna hálózat

kiépítése

7086

32. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város

Önkormányzata

Nyíregyháza 12866
1/1

kivett
beépítetlen

terület

településfejlesztés,
településrendezés/ közterület

kialakítása

1455

33. Szentlõrinc Város
Önkormányzata

Orfû 975/1
1/1

kivett
üdülõépület,

udvar

gondoskodás az alapfokú
nevelésrõl, az oktatásról és a

gyermek és ifjúsági
feladatokról/oktatási

intézmény üzemeltetése

10681

34. Ráckeve Város
Önkormányzata

Ráckeve 540/1
107/748

kivett pártház egészségügyi ellátásról való
gondoskodás/ szakorvosi

rendelõ mûködtetése

107

35. Ráckeve Város
Önkormányzata

Ráckeve 1116
1/1

kivett hétvégi
ház, udvar

helyi tömegközlekedés
biztosítása/kerekzátonyi-

szigetrév átkelés technikai,
infrastrukturális fejlesztése

233

36. Recsk Nagyközség
Önkormányzata

Recsk 234
1/1

kivett lakóház,
udvar

lakásgazdálkodás/ szociális
bérlakás

156

37. Rigács Község
Önkormányzata

Rigács 74
1/1

kivett lakóház,
udvar,

gazdasági
épület

helyi közút és közterület
fenntartása/köztér, parkoló

kialakítása

1403

38. Sand Község
Önkormányzata

Sand 065/3
1/1

kivett
sporttelep

sporttevékenység biztosítása/
szabadidõ, versenysport és

iskolai testnevelés biztosítása

5753

39. Sárospatak Város
Önkormányzata

Sárospatak 409
1/1

kivett lakóház,
udvar

helyi közszolgáltatások
ellátása/önkormányzat

hivatali cél és közszolgáltatást
ellátó szervezetek elhelyezése

573

40. Sátoraljaújhely
Város

Önkormányzata

Sátoraljaújhely
1844/1

1/1

kivett
szennyvíztelep

vízrendezés és csapadékvíz
elvezetés/csatornázás,

egészséges ivóvízellátás

5655

41. Sátoraljaújhely
Város

Önkormányzata

Sátoraljaújhely
647/17

1/1

3 gazdasági
épület, udvar

lakásgazdálkodás/lakópark
kialakítása, a meglévõ

laktanyaépület lakásokká
alakítása

5978

42. Sátoraljaújhely
Város

Önkormányzata

Sátoraljaújhely
647/18

1/1

kivett
beépítetlen

terület

lakásgazdálkodás/lakópark
kialakítása, a meglévõ

laktanyaépület lakásokká
alakítása

5505

43. Sátoraljaújhely
Város

Önkormányzata

Sátoraljaújhely
647/19

1/1

kivett
laktanya,

gazdasági
épület, udvar

lakásgazdálkodás/lakópark
kialakítása, a meglévõ

laktanyaépület lakásokká
alakítása

10272

44. Sülysáp Nagyközség
Önkormányzata

Sülysáp 1/2
35/860

kivett pártház polgármesteri hivatal
elhelyezése, mûködtetése

35

45. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
02/5
1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

1228
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan helyrajzi száma
Ingatlan

nyilvántartási
megnevezés

Feladat/cél Terület (m2)

46. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
032/2

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

2877

47. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
032/4

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

1952

48. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
633/2

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

866

49. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
114/2

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

1881

50. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
1474/2

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

360

51. Szigetszentmárton
Város

Önkormányzata

Szigetszentmárton
640/1

1/1

kivett saját
használatú út

helyi közutak és közterületek
fenntartása/közterület

kialakítása

13938

52. Szõd Község
Önkormányzata

Szõd 0246/4
1/1

kivett
gázvezeték

helyi energiaszolgáltatás
biztosítása/

gáz-nyomásszabályozó
állomás mûködtetése

248

53. Törökbálint Város
Önkormányzata

Törökbálint 03/12
1/1

kivett út útfelújítás,
csapadékvíz-elvezetés

2979

A Kormány 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezetek közötti átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Õrségi Nemzeti

Park területén fekvõ, külföldiek által használt egyes termõföldek állami tulajdonba vétele és a külföldiek jogellenes

tulajdonszerzésének megakadályozása érdekében 450 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,

2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 1. Ingatlanvásárlás jogcímcsoport,

1. Termõföld vásárlás jogcím terhére, a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,

2. Környezetvédelmi célelõirányzatok alcím, 9. Természetvédelmi kártalanítás jogcímcsoport javára, jelen határozat melléklete

szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XLIV.  A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás
következõ

évre
áthúzódó

hatása

A módosítást
elrendelõ

jogszabály/
határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegû kiadások

1 Ingatlanvásárlás

278323 1 Termõföld vásárlás –450,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

256512 9 Természetvédelmi kártalanítás

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 450,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás
következõ

évre
áthúzódó

hatása

A módosítást
elrendelõ

jogszabály/
határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

Amódosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

256512 9 Természetvédelmi kártalanítás 450,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Atámogatásfolyósítása/zárolása

(módosítása+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 450,0 450,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 75. § (6) bekezdésében

foglaltak végrehajtása céljából a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. hitelviszonyon alapuló, a Magyar Állam által ellenérték

nélkül átvállalandó tartozásait a következõk szerint állapítja meg:

a) a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által képviselt konzorcium 2005. december 27-i, személyszállítási és pályavasúti

tevékenység mûködtetéséhez szükséges forgóeszköz finanszírozás célú hitelszerzõdésbõl eredõ tartozás,

b) az Erste Bank Hungary Zrt. által képviselt konzorcium 2006. október 9-i, személyszállítási és pályavasúti

tevékenység mûködtetéséhez szükséges hosszúlejáratú forgóeszközpótló hitelszerzõdésbõl eredõ tartozás.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. december 30.

2. Ez a határozat a közzététel napját követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek
felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok
végrehajtásáról

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm.

határozat szerint elvégzett felülvizsgálat megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl a Kormány az alábbiak szerint határoz:

1. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az 1. mellékletben felsorolt, fõ felelõsségi körükbe tartozó testületekre

vonatkozó szabályozás – a testületre utaló valamennyi jogszabályi rendelkezésre kiterjedõ – hatályon kívül

helyezésérõl az 1. mellékletben megadott határidõn belül gondoskodjanak, vagy amennyiben a jogi szabályozás

hatályon kívül helyezése a Kormány vagy az Országgyûlés döntését igényli, úgy tegyenek elõterjesztést a vonatkozó

szabályozás hatályon kívül helyezésére.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: az 1. mellékletben foglalt határidõk szerint

2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2. mellékletben felsorolt, fõ felelõsségi körükbe tartozó testületekre

vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésérõl, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó

eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:

követelményrendszer-határozat) elõírásainak megfelelõ jogforrási szinten történõ újraszabályozásáról

a 2. mellékletben megadott határidõn belül gondoskodjanak, vagy amennyiben a jogi szabályozás megalkotása

a Kormány hatáskörébe tartozik, úgy tegyenek elõterjesztést az újraszabályozásra.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: a 2. mellékletben foglalt határidõk szerint

3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 3. mellékletben felsorolt, fõ felelõsségi körükbe tartozó testületekre

vonatkozó szabályozást részleteiben igazítsák a követelményrendszer-határozatban foglalt elõírásokhoz

a 3. mellékletben meghatározott határidõn belül, vagy amennyiben a jogi szabályozás megváltoztatása a Kormány

döntését igényli, úgy tegyenek elõterjesztést a Kormány részére a szabályozás megváltoztatására.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: a 3. mellékletben foglalt határidõk szerint
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4. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 4. mellékletben felsorolt, fõ felelõsségi körükbe tartozó, kormányzati

részvételt nem igénylõ testületekre vonatkozó szabályozást igazítsák a követelményrendszer-határozatban foglalt

elõírásokhoz, vagy amennyiben a jogi szabályozás megváltoztatása a Kormány döntését igényli, úgy tegyenek

elõterjesztést a Kormány részére a szabályozás megváltoztatására.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: 2013. december 31.

5. A Kormány felhívja az 1–4. pont végrehajtásában érintett minisztereket, hogy 2013. december 31-ig tartó idõszakban

megtett intézkedéseikrõl minden naptári félév végén küldjenek írásos tájékoztatást a közigazgatási és igazságügyi

miniszter részére.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: a megtett intézkedést követõ naptári félév végén 2013. december 31-gyel bezárólag

6. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a követelményrendszer-határozat formai elõírásaira

tekintettel határozza meg a speciális érdekegyeztetõ fórumok szabályozásának az országos érdekegyeztetés új

rendszeréhez igazodó egységes elveit.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. június 30.

7. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a követelményrendszer-határozat 2. mellékletében felsorolt, feladatkörükbe

tartozó, a jogérvényesítés szempontjából nélkülözhetetlen és más megoldással ki nem váltható testületek

tekintetében gondoskodjanak arról, hogy azok a jogérvényesítés sérelme nélkül, a testület ügydöntõ, illetve eljárási

jellegû érdemi jogköreinek jogszabályi szinten történõ megkörzése mellett a lehetõ legnagyobb mértékben

harmonizálásra kerüljenek a követelményrendszer-határozatban testületekre egyébként meghatározott elõírásokkal.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: 2013. december 31.

8. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a követelményrendszer-határozat 3. mellékletében felsorolt, feladatkörükbe

tartozó, a fontos társadalmi okból kivételes szabályozást igénylõ testületeket a mûködés átláthatósága,

a hatékonyság, valamint – rendeltetésükbõl fakadó sajátosságaiktól függõen – a döntésekért való tényleges felelõsség

és számon kérhetõség érvényre juttatása szempontjából vizsgálják felül, és a testületre vonatkozó szabályozás

hatályon kívül helyezésével vagy megváltoztatásával gondoskodjanak arról, hogy a testületek ne essenek

a továbbiakban a kivételként kezelendõ testületek közé.

Felelõs: az érintett miniszterek

Határidõ: 2013. december 31.

Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács, Egészségügyi Tudományos Tanács,

Szakmai Kollégium esetében a határidõ 2012. december 31.

9. A követelményrendszer-határozat 1. pontja a következõ u–v) alponttal egészül ki:

„u) A jogérvényesítés szempontjából nélkülözhetetlennek minõsülnek azok a testületek, amelyek hatékonysági

szempontokra közvetlenül nem visszavezethetõ, sajátos szakmai értékrenden alapuló, önálló közhatalmi döntéseket

hoznak, vagy törvényben, kormányrendeletben meghatározott hatósági ügyekben érdemi döntést meghatározó

véleményt adnak.

v) A tisztviselõ tagságát nem igénylõ, jogszabályban, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben létrehozott

testületek esetében a létrehozásról rendelkezõ jogforrás rendelkezzen arról, hogy a testületnek tisztviselõ nem lehet

tagja.”

10. A követelményrendszer-határozat 1. pont g) alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

„g) A munkacsoport testülettípusba tartozzanak a Kormány által a Ksztv. 30. § (1) bekezdése szerint normatív

határozattal, vagy miniszter által a Ksztv. 64. § (1) bekezdése szerint normatív utasítással, eseti vagy jól

körülhatárolható állandó feladat ellátására létrehozott testületek.”

11. A követelményrendszer-határozat 1. pont p) alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

„p) Az elõreláthatólag öt évnél hosszabb ideig szükséges munkacsoportok határozatlan idõre, az egyéb

munkacsoportok határozott idõre jöjjenek létre.”
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12. A követelményrendszer-határozat 1. pont a) alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

„a) A Kormány rendelete, a Kormány által benyújtandó törvényjavaslat, országgyûlési határozati javaslat, valamint

miniszteri rendelet – a 2. mellékletben felsorolt, a jogérvényesítés szempontjából nélkülözhetetlen, és más

megoldással ki nem váltható és a 3. mellékletben felsorolt fontos társadalmi okból kivételes szabályozást igénylõ

testületekre vonatkozó rendelkezések, valamint a kizárólag eljárási jellegû rendelkezések kivételével – ne

tartalmazzon államigazgatási szerv, állami vezetõ, valamint kormánytisztviselõ, a Magyar Honvédség vagy fegyveres

szerv hivatásos állományú vagy szerzõdéses tagja, államigazgatási szervhez beosztott bíró, ügyész (a továbbiakban

együtt: tisztviselõ) tagságát igénylõ testület létrehozásáról szóló rendelkezést.”

13. A követelményrendszer-határozat a jelen határozat 5. és 6. melléklete szerinti 2. és 3. mellékletekkel egészül ki.

14. A követelményrendszer-határozat Mellékletének megjelölése 1. mellékletre változik.

15. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Megszüntetendõ testületek

Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy közjogi

szervezetszabályozó eszközök
Felelõs miniszter Határidõ

Határon túli Magyar Ösztöndíj
Tanács

47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. §
(2)–(3) bek.

NEFMI 2012. I. félév

Szakmai koordinációs (informatikai)
munkacsoport (önkéntes tartalékos
rendszer informatikai alrendszerének
létrehozására)

60/2010. (V. 20.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottsága (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár
igazgatói beosztásának betöltésére)

30/2010. (III. 5.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár
igazgatói beosztásának betöltésére)

29/2010. (III. 5.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Elõkészítõ véleményezõ bizottság
(HM ÁEK Kórház-higiéniai Osztály
osztályvezetõi munkakörének
betöltésére)

17/2010. (I. 29.) HM utasítás HM 2012. I. félév

A Többnemzeti Integrált
Üzemanyag-ellátó Alegységben
történõ szerepvállalás lehetõségeit
vizsgáló bizottság

96/2009. (XII. 4.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM ÁEK
Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti
Osztály osztályvezetõi fõorvosi
munkakörének betöltésére)

78/2009. (IX. 16.) HM utasítás HM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy közjogi

szervezetszabályozó eszközök
Felelõs miniszter Határidõ

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM ÁEK I.
számú sebészeti Osztály
osztályvezetõi fõorvosi
munkakörének betöltésére)

61/2009. (VII. 17.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM
fõgyógyszerészi munkakörének
betöltésére)

27/2009. (IV. 15.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Munkacsoport (a vilniusi
helikopter-felajánláshoz kapcsolódó
feladatok végrehajtásáról)

89/2008. (HK. 17.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM ÁEK
osztályvezetõi fõorvosi,
osztályvezetõi beosztásainak
betöltésére)

64/2008. (HK 14.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektorhelyettesi, dékáni, gazdasági
igazgatói munkaköreinek
elbírálására)

30/2008. (HK 7.) HM utasítás HM 2012. I. félév

A Kormányzati Negyed
Létrehozásával Kapcsolatos
Feladatokat Koordináló Bizottság

115/2007. (HK 20.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat bíráló bizottság (a
tárgyévben üres beosztások
betöltésére kiírt pályázatok
vonatkozásában)

74/2007. (HK 13.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Bizottság (a MK 2011. elsõ félévi
soros EU-elnökségére történõ
felkészülés elõkészítésének
tárcaszintû feladatairól)

65/2007. (HK 12.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság (HM ÁEK
fõigazgatói, gazdasági igazgatói,
valamint osztályvezetõi fõorvosi
beosztásainak betöltésére)

44/2007. (HK 9.) HM utasítás HM 2012. I. félév

HM Informatikai és Hírközlési
Alkalmazási Bizottság

5/2004. (HK 2.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Tanács

279/2001. (XII.23.) Korm. rendelet NFM 2012. I. félév

Audiovizuális Örökség Tanácsadó
testület

2004. évi CXXXVII. törvény NFM 2012. I. félév

Nemzeti Fejlesztési Tanács 1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozat NFM 2012. I. félév

Nemzeti Tengerészeti Szervezet
magyar nemzeti bizottsága

268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet NFM 2012. I. félév

Regionális Idegenforgalmi
Bizottságok

28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet NGM 2012. I. félév

Nemzeti Turisztikai Bizottság 15/2008. ÖM utasítás NGM 2012. I. félév

Felnõttképzési Akkreditáló Testület 2001. évi CI. törvény NGM 2012. II. félév

Haditechnikai Ipari Bizottság 2005. évi CIX. tv NGM 2012. I. félév

Magyar Hegesztõminõsítõ testület 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet NGM 2012. I. félév

Távmunka Tanács 11/2004. FMM utasítás NGM 2012. I. félév

Ipari Park cím Bíráló Bizottság 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet NGM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy közjogi

szervezetszabályozó eszközök
Felelõs miniszter Határidõ

Kereskedelmi Tanácsadó Testület 28/2008. NFGM utasítás NGM 2012. I. félév

Jogi Szakvizsga Bizottság
(vizsgáztatói névlistával
helyettesítendõ)

5/1991. IM rendelet KIM 2012. II. félév

Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság (vizsgáztatói
névlistával helyettesítendõ)

153/2010. Korm. rendelet KIM 2012. II. félév

Szabadalmi Ügyvivõi Vizsgabizottság
(vizsgáztatói névlistával
helyettesítendõ)

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet KIM 2012. II. félév

Szociális Foglalkoztatók Tanácsa 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás NEFMI 2012. II. félév

Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó
Testület

2003. évi CXXV. törvény KIM 2012. I. félév

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezésérõl szóló tv.
szerint felállított egyeztetõ bizottság

1991. évi XXXII. tv. 3. § KIM, NFM 2012. I. félév

2. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Alacsonyabb jogforrási szinten újraszabályozandó testületek

Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

Betegszállítási Szakértõi
Bizottság

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Finanszírozási Kódkarbantartó
Munkabizottság

6/1998. (III. 11.) NM rendelet
4–5. §§

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Hõhullám Elleni Védekezési
Munkabizottság

179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Járvány elleni Védekezési
Munkabizottság

179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Kémiai Biztonságot Koordináló
Tárcaközi Bizottság

188/2000. (XI. 8.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

NEFMI 2012. I. félév

Regionális Egészségügyi
Tanácsok

1997. évi CLIV. törvény
149/A. §

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Társadalombiztosítási Ár- és
Támogatási Bizottság (TÁTB)

112/2000. (VI. 29.) Korm.
rendelet

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Többletkapacitás-befogadási
Bizottság (TBB)

337/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet 14. § (6) és 15. §
(3) bek.

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Mozgókép Koordinációs
Tanács

2004. évi II. törvény 10–11. §§ Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Határon Túli Magyar Oktatási
Tanács

206/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Közoktatási Érdekegyeztetõ
Tanács

1992. évi XXXIII. törvény Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Közoktatás-politikai Tanács 1993. évi LXXIX. számú
törvény

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Diákjogi Tanács 1993. évi LXXIX. számú
törvény

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

OKNT Kerettantervi Bizottsága 17/2004. (V. 20.) OM rendelet Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Köznevelési Tanács
(OKNT)

1993. évi LXXIX. számú
törvény

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Érettségi
Vizsgabizottság (OKNT)

1993. évi LXXIX. számú
törvény 96. § (5) bek.

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Kisebbségi Bizottság 1993. évi LXXIX. számú
törvény 98. § (1) és (4) bek.

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Pedagógus-képzési
és Továbbképzési Bizottság

1993. évi LXXIX. számú
törvény 96. § (5) bek.

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Szülõi
Érdekképviseleti Tanács

1993. évi LXXIX. számú
törvény

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Családpolitikai Tanács 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Fogyatékosügyi
Tanács

67/2001. (IV. 20.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Egyházi Fenntartók Tanácsa 1993. évi III. törvény 58/B. §
(3) bek.

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Szociális Ágazati
Érdekegyeztetõ Tanács

1992. évi XXXIII. törvény 6. §
(1) bek. a) pont

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Országos Szociálpolitikai
Tanács

129/2005. (VII. 1.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram Tanácsa

1995. évi LXIV. törvény;
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

Kormányhatározat NEFMI 2012. I. félév

Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ
Testület

1998. évi XXXIX. törvény Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

KIM 2012. I. félév

Elõmeneteli
Bizottság/elõmeneteli
bizottság

2001. évi XCV. törvény (Hjt.) Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

HM 2012. I. félév

Orvosi bizottság 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

HM 2012. I. félév

Felügyelõ bizottság 2001. évi XCV. törvény (Hjt.) Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

HM 2012. I. félév

Katonai Szabványügyi
Koordinációs Bizottság

61/2007. (III. 31.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

HM 2012. II. félév

Központi Kegyeleti Bizottság,
Kegyeleti Bizottság

4/2008. (II. 29.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév

FÜV Bizottság, Egészségügyi
Pályaalkalmasság-vizsgáló
Bizottság

7/2006. (III. 21.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév

REKI Elsõfokú Repülõorvosi
Bizottság
REKI Másodfokú Repülõorvosi
Bizottság

22/2005. (VI. 14.) HM–EüM
együttes rendelet

Miniszteri utasítás HM
NFM

2012. II. félév

Bizottság nyugállományú
katonák idõsek otthonában
történõ elhelyezését biztosító
egyszeri pénzbeli hozzájárulás
odaítélésére
Szociális Bizottság

31/2002. (V.3.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév

Állandó Díjbizottság 27/2002. (VI. 17.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév

Elõmeneteli Bizottság 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

Bizottság a Maléter Pál
Emlékérem odaítélésére

15/1998. (X. 6.) HM rendelet Miniszteri utasítás HM 2012. I. félév

Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési
Program Tanács

5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet Kormányhatározat NFM 2012. I. félév

Földgázellátási válsághelyzet
bizottság

2008. évi XL. törvény, valamint
265/2009. (XII. 1.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NFM 2012. II. félév

KNPA Szakbizottság 240/1997. (XII. 18.) Korm.
rendelet, 14/2005. (VII. 25.) IM
rendelet

Kormányhatározat NFM 2012. II. félév

OKSER Szakbizottság 275/2002. (XII. 21.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NFM 2012. II. félév

Az OAH munkáját segítõ
Tudományos Tanács

1996. évi CXVI. törvény,
112/2011. (VII. 4.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NFM 2012. II. félév

Közösségi közlekedési
Tárcaközi Bizottság

23/2011. (V. 20.) NFM rendelet Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

NFM 2012. I. félév

Nemzeti Euró Koordinációs
Bizottság

1071/2007. (IX. 21.) Korm.
határozat

Kormányhatározat NGM 2012. I. félév

Piacfelügyeleti Tanács 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet, 79/1998. (IV. 29.)
Korm. rendelet

Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

NGM 2012. II. félév

Államháztartási Belsõ
Kontrollok Tárcaközi Bizottság

1992. évi XXXVIII. törvény,
193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NGM 2012. II. félév

Országos Számviteli Bizottság 2000. évi C. törvény Kormányhatározat NGM 2012. II. félév

Magyar Számviteli Standard
Testület

202/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NGM 2012. II. félév

Munkaügyi Ellenõrzést
Támogató Tanács

1996. évi LXXV. tv. Kormányhatározat NGM 2012. II. félév

Szakképzési Tankönyv és
Taneszköz Tanács

2001. évi XXXVII. törvény Kormányhatározat NEFMI 2012. II. félév

Ipari parkok Fejlesztési Tanács 186/2005. (IX. 13.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat NGM 2012. I. félév

Kötött Segélyhitel
Koordinációs Szakértõi
Munkacsoport

232/2003. (XII. 16.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

NGM 2012. I. félév

Kormányzati Koordinációs
Bizottság

179/1999. (XII. 10.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat BM 2012. I. félév

Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított elõirányzatból
származó támogatásról szóló
miniszteri döntést elõkészítõ
Bíráló Bizottság

7/2011. (III. 9.) BM rendelet Miniszteri utasítás BM 2012. I. félév

A helyi önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos
döntést elõkészítõ Bíráló
Bizottság

5/2011. (III. 3.) BM rendelet Miniszteri utasítás BM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került
önkormányzatok
támogatásához javaslattevõ
tárcaközi bizottság

4/2011. (III. 1.) BM rendelet Miniszteri utasítás BM 2012. I. félév

Terrorellenes Koordinációs
Bizottság

2239/2005. (X. 28.) Korm.
határozat

Miniszteri utasítás BM 2012. I. félév

Országos Építésügyi Fórum 3/2011. (II. 23.) BM rendelet Kormányhatározat BM 2012. I. félév

Központi Területrendezési
tervtanács

40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet Kormányhatározat BM 2012. I. félév

Központi Településrendezési
Tervtanács

252/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat BM 2012. I. félév

Bûnügyi Statisztikai
Munkacsoport

12/2011. (III. 30.) BM rendelet Miniszteri utasítás BM 2012. I. félév

Magyar Eredetvédelmi Tanács 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Pálinka Nemzeti Tanács 2008. évi LXXIII. tv. Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Magyar Élelmiszerkönyv
Bizottság és szakbizottságai

2008. évi XLVI. tv., 220/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Országos Erdõ Tanács 2009. évi XXXVII. tv., 153/2009.
(XI. 13.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Országos Halászati Bizottság 1997. évi XLI. tv., 78/1997.
(XI. 4.) FM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Országos Vadgazdálkodási
Tanács (OVT) és területi
vadgazdálkodási tanácsok
(TVT)

1996. évi LV. tv., 79/2004. FVM
rendelet

Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Növényvédelmi Bizottság 2008. évi XLVI. tv., 220/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Állatvédelmi Tanácsadó
testület

1998. évi XVIII. tv., 10/1999.
(I. 27.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Magyar Takarmánykódex
Bizottság

2008. évi XLVI. tv., 220/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Bor Eredetvédelmi Tanács 2004. évi XVIII. tv., 173/2009.
FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

NFA Birtokpolitikai Tanács 2010. évi LXXXVII. tv. Kormányhatározat
vagy miniszteri

utasítás

VM 2012. I. félév

Codex Alimentarius Magyar
Nemzeti Bizottság

2008. évi XLVI. tv., 220/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Növényi Génbank Tanács és
szakági munkabizottságai

38/2003. (VIII. 14.) FVM
rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Részvízgyûjtõ vízgazdálkodási
tanácsok

221/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, 5/2009. (IV. 14.)
KvVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Nemzeti Környezetvédelmi
Program Bizottság

96/2009. (XII. 9.) OGY
határozat

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Bormarketing Bizottság 70/2007. (VII. 27.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Termelõi Csoportok Kérelmeit
Bíráló Szakértõi Bizottság

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. II. félév

Szõlõfajta Használati Bizottság 2004. évi XVIII. tv., 98/2009.
(VII. 30.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Magyar Agrárgazdasági
Minõségi Díj Bizottság

103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

Pro Silva Hungariae-Díj
Bizottság

91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Országos Környezetvédelmi
tanács

1995. évi LIII. tv. Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Partnerség Munkabizottság 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Agrárgazdasági tanács 1997. évi CXIV. tv. Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Õshonos Haszonállatok
Génerõforrás Bizottsága

4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM
együttes rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Géntechnológiai Eljárásokat
Véleményezõ Bizottság

1998. évi XXVII. tv., 142/2004.
FVM–GKM együttes rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Területi vízgazdálkodási
tanácsok

221/2004. Korm. rendelet,
5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Országos Vízgazdálkodási
Tanács

221/2004. Korm. rendelet,
5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. II. félév

Higiéniai Bizottság 68/2007. (VII. 26.)
FVM–EüM–SZMM együttes
rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Európa Táj Egyezmény
Nemzeti Koordinációs
Bizottság

18/2009. (X. 30.)
KvVM–OKM–NFGM együttes
utasítás

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Fasching Antal-Díj Bizottság 91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Nagyváthy János-Díj Bizottság 91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Ujhelyi Imre-Díj Bizottság 91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Fleischmann Rudolf-Díj
Bizottság

91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Tolnay Sándor-Díj Bizottság 91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Aranykoszorús
Gazda/Gazdasszony-Díj
Bizottság

91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Kovács Béla-Díj Bizottság 91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Pro Alimentis Hungariae Díj
Bizottság

91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Élelmiszerbiztonságért-Díj
Bizottság

91/2003. (VII. 31.) FVM
rendelet

Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Zöld Toll-Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Környezetünkért-Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Pro-Natura-Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Vásárhelyi Pál-Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Schenzl Guido Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Bay Zoltán-Díj Bizottság 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Gabona Termékpálya
Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Hús Termékpálya Bizottság 2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Zöldség, Gyümölcs,
Dísznövény Termékpálya
Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Szõlõ és Bor Termékpálya
Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett jogszabályok vagy
közjogi szervezetszabályozó eszközök

Újraszabályozás közjogi
szervezetszabályozó

eszköze
Felelõs miniszter Határidõ

Cukor és Izoglükóz
Termékpálya Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Tej, tejtermék Termékpálya
Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Dohány Termékpálya
Bizottság

2003. évi XVI. tv., 96/2003.
(VIII. 15.) FVM rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Etil-alkohol piaci rendtartási
döntéseket elõkészítõ,
egyeztetõ bizottság

6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

A mezõgazdasági termékek
3. országokban és belsõ
piacon történõ
megismertetésével és
promóciójával kapcsolatos
intézkedésekrõl szóló
46/2005. (V.23.) FVM rendelet
alapján létrehozott Pályázat
Értékelõ Bizottság

46/2005. (V. 23.) FVM rendelet Miniszteri utasítás VM 2012. I. félév

Magyar Állat-egészségügyi és
Állatjóléti Kódex Bizottsága

2008. évi XLVI. tv., 220/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

A Vidékfejlesztési
Minisztérium Szakmai
Tankönyv Bíráló Bizottság

1993. évi LXXVI. tv., 2001. évi
XXXVII. tv.

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

A vidékfejlesztési miniszter
illetékességébe tartozó
szakképesítésekre vonatkozó
Országos Szakmai
Vizsgaelnöki Névjegyzékre
vonatkozó pályázatokat
elbíráló bizottság

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Magyar Nemzeti
Erdõrezervátum Bizottság

6/2004. (K.V. Ért. 3.) KvVM
utasítás

Kormányhatározat VM 2012. I. félév

Hamisítás Elleni Nemzeti
testület

287/2010. (XII. 16.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat KIM 2012. II. félév

Magyar Formatervezési Tanács 266/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat KIM 2012. II. félév

Nemzeti Közoktatási Értékelési
tanács

3/2002. (II. 15.) OM rendelet Kormányhatározat NEFMI 2012. március 31.

Balassi Intézet Szakmai
Tanácsadó Testület

309/2006. Korm. rendelet Kormányhatározat KIM 2012. I. félév

Egészségügyi
Technológia-értékelõ
Bizottság

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM
rendelet

Miniszteri utasítás NEFMI 2012. I. félév

Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság

258/2010. (XI. 12.) Korm.
rendelet

Kormányhatározat ME 2012. II. félév
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3. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Részletszabályaikban a követelményrendszerhez igazítandó testületek

Testület neve
Elsõsorban érintett közjogi szervezetszabályozó

eszköz
Felelõs miniszter Határidõ

Nemzeti AIDS Bizottság 6/2005. (EüK. 18.) EüM utasítás NEFMI 2012. I. félév

OKKR Szakmai Munkacsoport 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat NEFMI 2012. I. félév

Nõk és Férfiak Társadalmi
Egyenlõsége Tanács

1008/2009. (I.28.) Korm. határozat NEFMI 2012. I. félév

Idõsügyi tanács 1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat NEFMI 2012. I. félév

Kábítószerügyi Koordinációs
Bizottság

1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat NEFMI 2012. I. félév

Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat KIM 2012. I. félév

Ösztöndíj Odaítélõ Bizottság 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás HM 2012. I. félév

HM Hadfelszerelés Fejlesztési
Kabinet

51/2011. (IV. 28.) HM utasítás HM 2012. II. félév

HM Humánpolitikai Munkacsoport, a
humán cselekvési programokat
kidolgozó szakértõi munkacsoportok

50/2011. (IV. 22.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Szakmai munkacsoport (a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
létrehozásával kapcsolatos egyes
feladatokra)

44/2011. (IV. 20.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Bizottság – honvéd középiskolai
hálózat

38/2011. (IV. 8.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Projektirányító Bizottság
Projektfelügyelõ Bizottság
Szakértõi Munkacsoport (a MH új
híradó és informatikai központ,
valamint a kapcsolódó központi
híradó, informatikai,
információvédelmi szolgáltatások
kialakítására, üzemeltetésére,
fenntartására és továbbfejlesztésére)

37/2011. (IV. 8.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Honvédelmi Idõsügyi Tanács 34/2011. (III.25.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Lippai Balázs esélyegyenlõséget
elõsegítõ Ösztöndíj Odaítélõ
Bizottság

18/2011. (II. 18.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Kockázatkezelési Bizottság 11/2011. (I. 25.) HM utasítás HM 2012. I. félév

HM Védelmi tervezõ Bizottság 114/2010. (XII. 29.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Állandó Díjbizottság 111/2010. (XII. 29.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Szakértõi munkacsoport (a MH
tartalékos rendszere fejlesztéséhez
kapcsolódó egyes feladatokra)

95/2010. (XI. 16.) HM utasítás HM 2012. II. félév

MH LZ elõkészítõ munkacsoport 86/2010. (X.4.) HM utasítás HM 2012. I. félév

FAB CE-tárcamunkacsoport 47/2010. (IV. 23.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Rendszeresítési Bizottság 9/2010. (I. 22.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Osztályba sorolási vizsgáztató
Bizottság

72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Szakbizottságok:
Kiképzési, Gazdálkodási, Személyzeti

62/2009. (VII. 24.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Közös Irányító Bizottság 2/2009. (I. 10.) HM utasítás HM 2012. II. félév

MH Mûveleti Szabványosítási és
Doktrinális Bizottság, Operatív
Koordinációs Bizottság

102/2008. (HK 19.) HM utasítás HM 2012. II. félév

MANS Irányító Szakcsoport 85/2008 (HK.17.) HM utasítás HM 2012. II. félév
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Testület neve
Elsõsorban érintett közjogi szervezetszabályozó

eszköz
Felelõs miniszter Határidõ

Selejtezési Bizottság 75/2008. (HK. 15.) HM utasítás HM 2012. I. félév

HM EÜTIR Koordinációs
Munkacsoport

60/2008. (HK 13.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Fegyvernemi Állandó Munkacsoport 147/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Bizottság (a magánbefektetõi HM
rendelkezésû lakások és nem
lakáscélú helyiségek beszerzéséhez
kapcsolódóan)

126/2007. (HK 21.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Bíráló bizottság, szakértõi bizottság
(a honvédelmi szervezetek
beszerzéséhez kapcsolódóan)

120/2007. (HK 20.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Ellenõrzést végrehajtó bizottság
(külföldi szolgálatot teljesítõk
ellenõrzése)

103/2007. (HK 18.) HM utasítás HM 2012. I. félév

HM KGIR koordinációs
munkacsoport

97/2007. (HK 17.) HM utasítás HM 2012. II. félév

HM Rehabilitációs Bizottság 137/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Nyomtatványrendszeresítõ Bizottság 131/2006. (HK 24.) HM utasítás HM 2012. II. félév

MH Drogprevenciós Bizottság,
albizottságok, operatív csoportok

67/2005. (HK 14.) HM utasítás HM 2012. II. félév

MH Csapatkarjelzést Bíráló Bizottság 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Arculati Munkacsoport 41/2004. (HK 10.) HM utasítás HM 2012. II. félév

„Honvédségi Etikai Tanács” 67/2003. (HK 18.) HM utasítás HM 2012. II. félév

Szakértõi Bizottság, ellentételezési
munkacsoport

98/2002. (HK 30.) HM utasítás HM 2012. II. félév

HM Társadalmi Véleményezõ
Bizottsága

83/2002. (HK 26.) HM utasítás HM 2012. II. félév

HM Szociális és Egészségfejlesztési
Bizottság

21/1994. (HK 10.) HM utasítás HM 2012. I. félév

Záhony komplex Gazdaságfejlesztési
Program Stratégiai Irányító Bizottság

2247/2007. (XII. 23.) Korm. határozat NFM 2012. I. félév

Kiemelt jelentõségû beruházásokat
kezelõ és egyedi kormánydöntéssel
támogatható beruházások
kormánydöntését elõkészítõ
tárcaközi bizottság

1054/2011. (III. 22.) Korm. határozat NFM-NGM-KIM 2012. I. félév

Ellentételezési Bizottság 23/2008. (HÉ 46.) NFGM utasítás NGM 2012. I. félév

Megfelelõség-értékelõ szervezetek
kijelölési bizottsága

6/2011. (II. 15.) NGM utasítás NGM 2012. II. félév

Önkormányzatok Nemzeti
Együttmûködési Fóruma

1220/2010. (X. 25.) Korm. határozat BM 2012. I. félév

Emberkereskedelem Elleni Nemzeti
Koordinációs Mechanizmus

1018/2008. (III. 26.) Korm. határozat BM 2012. I. félév

OKKP Kármentesítési
Programcsoport

14/2009. (IX. 18.) KvVM utasítás VM 2012. I. félév

Nemzetközi humanitárius jog
terjesztésével és érvényre
juttatásával foglalkozó Nemzeti
Tanácsadó Bizottság

2095/2000. (V. 9.) Korm. határozat KüM 2012. I. félév
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4. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Kormányzati részvételt nem igénylõ testületek

Testület neve Felelõs miniszter

Ásatási Bizottság NEFMI

Filmszakmai Bizottság NEFMI

Korhatár Bizottság NEFMI

Könyvtári Minõségügyi Bizottság NEFMI

Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság NEFMI

Közmûvelõdési Akkreditációs Szakbizottság NEFMI

Kulturális Javak Bizottsága NEFMI

Levéltári Akkreditációs Szakbizottság NEFMI

Levéltári Kollégium NEFMI

Levéltári Kutatási Kuratórium NEFMI

Muzeológiai Akkreditációs Szakbizottság NEFMI

Mûtárgyvédelmi Akkreditációs Szakbizottság NEFMI

Országos Kulturális Továbbképzési Akkreditációs Bizottság NEFMI

Szakmai Minõsítõ Testület NEFMI

Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága NEFMI

Országos Könyvtári Kuratórium NEFMI

Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság NEFMI

Nemzeti Elõadó-mûvészeti Érdekegyeztetõ Tanács NEFMI

Krízis Munkabizottság NFM

Mûemléki Tanácsadó Testület/Mûemléki Tervtanács NEFMI

5. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

„2. melléklet az 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozathoz

Jogérvényesítés szempontjából nélkülözhetetlen, más megoldással ki nem váltható testületek

Testület neve Felelõs miniszter

Karitatív Tanács NEFMI

Örökségvédelmi Tanácsadó Testület NEFMI

Nemzeti Akkreditáló testület NGM

Magyar Szabványügyi Testület NGM

Központi Építészeti-Mûszaki Tervtanács BM

Földrajzinév Bizottság VM

Fajtaminõsítõ Bizottság és szekciói VM

Országos Borszakértõ Bizottság és helyi borbíráló bizottságok VM

Iparjogvédelmi Szakértõi Testület KIM

Szerzõi Jogi Szakértõ Testület és az azon belül létrehozott Egyeztetõ
Testület

KIM

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (OTKA) NEFMI

Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület NEFMI

Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége KIM

”
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6. melléklet az 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz
„3. melléklet az 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozathoz

Fontos társadalmi okból kivételes szabályozást igénylõ testületek

Testület neve A kivétel oka Felelõs miniszter

Légiközlekedési Védelmi Bizottság fontos biztonsági ok NFM
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács fontos politikai ok NFM
Vállalkozásfejlesztési Tanács fontos politikai ok NGM
Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szakpolitikai ok NEFMI
Egészségügyi Tudományos Tanács szakpolitikai ok NEFMI
Szakmai Kollégium szakpolitikai ok NEFMI
Országos Statisztikai Tanács fontos politikai ok KIM
HM Központi Lakásbizottság, helyõrségi
lakásbizottságok, keretgazda lakásbizottság,
pályázatelbíráló bizottság

antikorrupciós érdek HM

Nemzeti Tehetségügyi Fórum szakpolitikai ok NEFMI
Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság
MH Járványügyi Védekezési Bizottság

fontos biztonsági ok HM

Vámtarifa Bizottság szakpolitikai ok KÜM
Bizottság a káreljárás lefolytatására szakpolitikai ok HM

”

A Kormány 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról 

A Kormány

1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint állapítja meg,

2. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a 2. melléklet szerint állapítja meg,

3. visszavonja
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra

Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1276/2011. (VIII. 10.) Korm.
határozat 1–2. mellékletét,

b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1277/2011. (VIII. 10.) Korm.
határozat 1–2. mellékletét.

Budapest, 2011. december 14.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program 

2011–2013. évekre szóló akcióterve 
 
TÁMOP 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer -piacra való belépés 
segítése és ösztönzése 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit fejleszteni kell annak 
érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra, ösztönözni és segíteni kell az álláskeresést, a 
munkaer piacra való belépést vagy visszatérést. Ez a prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív 
foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek 
foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, amelyek igazodnak az egyes munkavállalói 
csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi 
munkaer -piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehet ségekhez. 
 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 
Az 1. prioritás keretében támogatott aktív 
munkaer piaci intézkedésekben résztvev  
személyek száma 

f  Output 0 
160.000 f  

(ebb l KMR 
22. 000 f ) 

Az 1. prioritás keretében támogatott 
munkaer piaci képzésekben résztvev  
személyek száma 

f  Output 0 
65.000 f  

(KMR 
nélkül) 

“Új kezdet” kombinált indikátora 25 év alattiak % eredmény 24,60% 19% 

Új kezdet” kombinált indikátora 25 év felettiek % eredmény 18,50% 15% 

Az 1. prioritás keretében támogatott 
intézkedésekben résztvev k közül a 
programból való kilépést követ  180. napon 
foglalkoztatottak aránya 

% hatás 0 28,50% 

Az 1. prioritás keretében támogatott képzéseket 
sikeresen befejez k (záróvizsgát teljesít k, 
bizonyítványt szerz k) száma 

f  eredmény 0 
50.000 f  

(KMR 
nélkül) 
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3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   
2011 2012 2013 Összesen   
6,39 2,40 0,00 8,79 KMR 
71,47 30,90 15,50 117,87 KONV 
77,86 33,30 15,50 126,66 Összesen 

Tervezett ERFA arány (%): 3,5% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)   
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 6,93% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)  
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   
19,41 1,50 10,16 0,00 0,00 31,07 KMR 

103,27 2,30 113,59 4,00 0,00 223,16 KONV 
122,68 3,80 123,75 4,00 0,00 254,23 Összesen 

 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

1.1.1. 

Megváltozott 
munkaképesség  
emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

11,70 

A projekt célja, hogy komplex munkaer -piaci 
programokkal és szolgáltatásokkal eredményesen 
el segítse a megváltozott munkaképesség  
emberek azon csoportját, akik sikeresen 
rehabilitálhatóak a nyílt munkaer piacon történ  
munkavégzéshez.  A projekt támogatja a 
foglalkozási rehabilitációt, hozzájárul a nyílt 
munkaer piacon történ  foglalkoztatáshoz, a 
korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az 
újbóli elhelyezkedést. Ösztönözze a 
munkáltatókat a megváltozott munkaképesség  
személyek foglalkoztatására, és nyújtson 
támogatást az ehhez szükséges feltételek 
megteremtéséhez. 

1.1.2. 

A hátrányos helyzet ek 
foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált 
programok a 
konvergencia 
régiókban) 

86,00 

A konstrukció célja a hátrányos helyzet  
álláskeres k munkaer -piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése komplex, 
személyre szabott, a helyi munkaer -piaci 
lehet ségekhez és igényekhez igazodó 
szolgáltatásokkal, támogatásokkal és 
képzésekkel. Az ország munkaügyi központjain 
jelentkez , a munkaer -piacon hátrányban lév  
álláskeres k a projekt révén versenyképes, a 
munkaer piacon keresett szakmákhoz és 
támogatott foglalkoztatáshoz, 
munkatapasztalathoz juthatnak, ezzel biztosítva a 
hosszabb távú elhelyezkedésüket. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

1.1.4. 

Munkaer -piaci 
program a hátrányos 
helyzet ek 
foglalkoztatásáért a 
Közép-magyarországi 
Régióban 

5,00 

A konstrukció célja a hátrányos helyzet  
álláskeres k munkaer piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése komplex, 
személyre szabott, a helyi munkaer -piaci 
lehet ségekhez és igényekhez igazodó 
szolgáltatásokkal, támogatásokkal és 
képzésekkel. Az ország munkaügyi központjain 
jelentkez , a munkaer -piacon hátrányban lév  
álláskeres k a projekt révén versenyképes, a 
munkaer -piacon keresett szakmákhoz és 
támogatott foglalkoztatáshoz, 
munkatapasztalathoz juthatnak, ezzel biztosítva a 
hosszabb távú elhelyezkedésüket. 

1.2.1. 
Hátrányos helyzet ek 
foglalkoztatását 
ösztönz  
járulékkedvezmények 

7,37 

A konstrukció célja a munkaer -piaci 
szempontból hátrányos helyzet nek min sül  
egyes csoportok elhelyezkedési lehet ségeinek 
növelése. A hátrányos helyzet ek munkaer -
piaci integrációját segít  képzések, szolgáltatások 
csak akkor lehetnek eredményesek, akkor 
vezethetnek tényleges foglalkoztatáshoz, ha a 
kereslet is növekszik e munkavállalói csoportok 
iránt. Ezt a munkáltatóknak nyújtott pénzügyi 
ösztönz k révén lehet elérni, melyet e 
konstrukció keretében, járulékkedvezmények 
formájában nyújtunk. 

1.3.1. 
A Nemzeti 
Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése  

3,00 

A kiemelt projekt a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat (NFSZ) korábbi (Phare, HEFOP 1.2.) 
fejlesztési programjainak eredményeire építve az 
aktív munkaer -piaci politikák hatékonyságának 
javítását, a szervezet kapacitásainak 
meger sítését célozza. Ezáltal - az NFSZ 
kib vül  szakmai feladataival összhangban - 
javulnak a foglalkoztatási rehabilitáltak, a 
hátrányos helyzet ek, valamint az inaktívak új 
keretek közé kerül  munkaer -piaci 
reintegrációjának esélyei. 

1.4.1. 
Közösségi feladatokhoz 
kapcsolódó munkaer -
piaci programok 
támogatása 

4,49 

A konstrukció célja a helyi szükségleteket 
felismer  szervezetek (nonprofit, önkormányzati 
és állami szervek, intézmények) által a lehet  
legnagyobb szakmai rugalmasságot megenged  
közösségi célú projektek támogatása. A 
hátrányos helyzet , munkanélküli emberek tartós 
munkába állásának, munkahelyi és társadalmi 
beilleszkedésének el segítése, egyéni 
adottságokra és szükségletekre épül , komplex 
támogatásokon keresztül a foglalkoztatottsági 
szint emelése. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

1.4.3. 
Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási 
programok támogatása 

4,70 

A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív 
kezdeményezések, újszer  kísérleti 
foglalkoztatási projektek kidolgozásával és 
megvalósításának támogatásával - a helyi 
igényekhez igazítottan - hatékony beavatkozások 
történjenek a munkaer piacon és ezekben a 
projektekben kidolgozott módszerek és modellek 
beépüljenek a szakmapolitika f sodrába. 

1.4.5. 
Foglalkoztatási 
megállapodások 
támogatása 

1,40 

A konstrukció célja, hogy a m köd  helyi 
foglalkoztatási partnerségek hozzájussanak azon 
forrásokhoz, melyek segítségével a korábban 
kialakított stratégiájuk egyes elemeit meg tudják 
valósítani, melyek a partnerségek tagjai között 
jelentkez  szolgáltatási, képzési és 
foglalkoztatási szükségletekre választ tudnak 
adni. Ezen konstrukcióval a Kormány támogatja 
a regionálisan és helyi szinten kialakult 
foglakoztatási együttm ködések azon 
tevékenységeit, melyek munkaer -piacuk 
b vítéséhez, célcsoportjaik elhelyezkedéséhez, a 
szerepl k kohéziójának er sítéséhez szükséges. 

1.4.6. Tranzitfoglalkoztatás az 
épít iparban 3,00 

A pályázat célja hátrányos helyzet , 
munkanélküli emberek képzésének és 
foglalkoztatásának támogatása az épít ipar 
területén. A projektek lezárását követ en a cél, 
hogy a célcsoport tagjai szakmájukban (ács, 
k m ves, üvegez , kályhaépít , kovács stb.) 
elhelyezkedve a szociális gazdaság, vagy piaci 
vállalkozás keretében rendszeres megélhetéshez 
jussanak.  

1.  Prioritás 126,66   
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TÁMOP 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A gazdaság és a munkaer piac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb 
eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, 
amelyek a különböz  szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való 
igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

Azoknak a munkavállalási korú (15-64 éves) 
személyeknek a száma, akik a prioritás 
keretében finanszírozott képzésben részt 
vesznek 

f  output 0 300 000 

Azoknak a személyeknek a száma, akik a 
prioritás keretében támogatott 
kulcskompetencia-fejlesztést szolgáló 
képzésben részt vesznek 

f  output 0 120 000 

A prioritás keretében támogatott képzésben 
érintett vállalatok száma db output 0 1 500 

Azoknak a munkavállalási korú (15-64 éves) 
személyeknek a száma, akik a prioritás 
keretében finanszírozott képzést sikeresen 
befejezik (záróvizsgát teljesítenek, 
bizonyítványt szereznek) 

f  eredmény 0 249 000 

Azoknak a személyeknek a száma, akik 
sikeresen befejezik a prioritás keretében 
támogatott kulcskompetencia-fejlesztést 
szolgáló képzést 

f  eredmény 0 102 000 

Azon intézmények száma, melyek a 2. 
prioritásban fejlesztett oktatási programokat 
felhasználják 

db eredmény 0 1 000 
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3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   
2011 2012 2013 Összesen   
3,30 4,63 0,00 7,93 KMR 
38,20 29,73 41,00 108,93 KONV 
41,50 34,35 41,00 116,85 Összesen 
Tervezett ERFA arány (%): 3,2% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra) 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 6,93% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra) 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 
  

24,40 0,00 3,30 4,63 0,00 32,33 KMR 
69,36 0,50 37,70 29,73 41,00 178,28 KONV 
93,76 0,50 41,00 34,35 41,00 210,61 Összesen 
 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

2.1.2. 
Idegen nyelvi és 
informatikai 
kompetenciák 
fejlesztése 

13,00 

A program célja a feln tt magyar lakosság 
tanulási hajlandóságának növelése, az alacsony 
idegen nyelvi és informatikai tudás fejlesztése 
révén a feln ttek alkalmazkodóképességének 
javítása.  

2.1.3. Munkahelyi képzések 
támogatása 21,00 

A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak 
szakmai képzésén, foglalkoztathatóságának 
javítása révén növekedjen a vállalkozások 
versenyképessége és a támogatás ösztönözze a 
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának 
folyamatos fejlesztésére. 

2.1.6. Újra tanulok 20,10 

A program célja, hogy az alacsony iskolai 
végzettség  feln ttek (munkanélküliek és 
foglalkoztatottak egyaránt) továbblépjenek 
képzettség tekintetében. A programban a 
résztvev k egyéni helyzetüknek, szándékuknak, 
képzettségüknek, tudásszintjüknek és a 
munkaer -piaci igényeknek megfelel en 
sajátíthatnak el versenyképes, a munkaer -piaci 
keresletnek megfelel  ismereteket. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

2.2.1. 
A szakképzés és a 
feln ttképzés 
min ségének és 
tartalmának fejlesztése 

4,67 

A képzési rendszer átfogó, összehangolt 
fejlesztésének célja, hogy a képzés kibocsátása 
rugalmasan alkalmazkodjon a munkaer -piaci 
kereslethez, a képzési rendszer képes legyen 
igazodni a folyamatos változásokhoz, a 
foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák 
kialakításával és fejlesztésével azokat a 
naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság, 
a vállalatok igényt tartanak, és ezzel javuljon a 
munkaer  alkalmazkodóképessége. 

2.2.4. 
Határon átnyúló 
együttm ködés a 
szakképzés és a 
feln ttképzés területén 

0,90 

A támogatás célja a szak- és feln ttképzés 
területén szerzett magyar tapasztalatok átadása a 
többi EU tagállam (els sorban a szomszédos 
országok) szak- és feln ttképzéssel foglalkozó 
intézményei, valamint munkaügyi központjai 
számára, a munkaer piac igényeivel 
összhangban olyan képzési programok 
kidolgozása, amelyek hiányoznak, és amelyekre 
a gazdasági szerepl k oldaláról igény 
jelentkezik.  

2.3.4. 5-r l a 6-ra 18,00 

A konstrukció célja a mikro- és 
kisvállalkozások létszámb vítésének 
támogatása. A pályázat a személyi jelleg  
költségek kompenzálásán (visszatérítésén) 
keresztül kíván támogatást nyújtani a 
vállalkozások számára régóta halogatott kis 
lépték  fejlesztéseik, illetve az ehhez 
kapcsolódó létszámb vítés megvalósításához. A 
foglalkoztatás terheinek részbeni átvállalásával 
a konstrukció ösztönzi a foglalkoztatás b vítését 
és hozzájárulhat a gazdaság fehérítéséhez, 
részben az adórendszer igazságosságába vetett 
bizalom növelésével. 

Új 
konstrukció! 

2.4.3.D 
Szociális gazdaság 
fejlesztése 15,00 

A konstrukció a szociális gazdaság területén 
m köd  /induló vállalkozások, szociális 
szövetkezetek, stb. támogatását célozza. A 
szektor er sítése és növekedése hosszú távon a 
nyílt-munkaer piaci foglalkoztatást és így a 
biztosabb megélhetést teremti meg a 
munkanélküliek számára. 

Új 
konstrukció! 

2.3.6 
Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása 6,94 

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá 
válásának el segítése, egyrészt a vállalkozói 
tudás, vállalkozói készségek megszerzésével, 
fejlesztésével, másrészt a vállalkozás 
elindításához szükséges t kejuttatással, a 
vállalkozások elindítását követ en tanácsadás és 
mentorálás biztosításával. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

2.4.5. 

A munka és a 
magánélet 
összehangolását segít  
intézkedések: 
a) Helyi 
kezdeményezések 
támogatása, 
b) Vállalati/intézményi 
kezdeményezések 
támogatása 

8,00 

A konstrukció célja a munka és a magánélet 
összehangolásának el segítése helyi vagy 
munkahelyi kezdeményezések támogatásával, 
valamint kisgyermekek rugalmas, nappali 
ellátási lehet ségeinek fejlesztésével. 

Új 
konstrukció! 

2.4.8 

A munkahelyi egészség 
és biztonság fejlesztése, 
a munkaügyi ellen rzés 
fejlesztése  

3,75 

A konstrukció célja, hogy fokozza a társadalom, 
illetve azon belül a legérzékenyebb ágazatokban 
foglalkoztatott célcsoportok munkavédelmi 
tudatosságát, növelje a munkavállalók 
érdekérvényesít  képességét, tudatosítsa 
jogaikat és lehet ségeiket. Kiemelt cél továbbá 
az, hogy a projekt el segítse a vállalkozások, 
munkáltatók jogkövet  magatartását a 
munkahelyi védelem és egészségügy, illetve a 
legális foglalkoztatás terén. 

Új 
konstrukció! 

2.5.3 

Gazdasági és 
társadalmi 
együttm ködés 
er sítése 

3,89 

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony 
m ködésének megteremtését célozza, újfajta 
együttm ködési keretek, hálózatok 
létrehozásának és fejlesztésének, valamint a 
szervezetek kapacitásainak fejlesztésének 
támogatásával. 

2.6.2. 

Munkaer -piaci 
szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek 
kapacitásának 
meger sítése 

1,60 

A támogatás célja a munkaer -piaci 
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek 
fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 
meger sítése különösen a hátrányos helyzet  
térségekben. A támogatás a szervezetek bels  
kapacitásainak er sítésével, a szervezeti kultúra 
fejlesztésével az érintett szervezetek által 
nyújtott szolgáltatások min ségének javítását, a 
változó társadalmi és gazdasági feltételekhez 
való igazodását, szakmai innovációs 
képességének meger södését szolgálja.  

2. Prioritás 116,85   
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TÁMOP 3. Prioritás: Min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma   

  
  
  
  

A prioritási tengely az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban a közoktatási rendszer 
reformjának az el mozdításával, els sorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, 
a min ségi oktatáshoz történ  jobb hozzáférés biztosítása révén el kívánja érni, hogy a közoktatás 
használható és európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett tudás és kompetenciák 
folyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönz  alapkészségeket adjon át mindenki számára. 

  
 
2. A prioritás célkit zése 

Célérték 
Indikátor megnevezése Indikátor mérték-

egysége 
Indikátor 

típusa Bázisérték 
2015 

A kompetenciaalapú 
oktatáshoz kapcsolódó új 
programcsomagokat és 
módszereket legalább 4 
évfolyamon és legalább három 
kompetencia területen 
bevezet  iskolák száma. 

oktatási intézmény output 0 3100 

A 3. prioritás keretében 
támogatott, kompetenciaalapú 
oktatás módszertani képzésein 
részvett pedagógusok száma 

f  output 0 50500 

A 3. prioritás keretében 
támogatott, közm vel dési 
intézményekben és 
múzeumokban szervezett nem 
formális tanulási alkalmak 
résztvev inek száma 

f  output 0 5,64 millió 

A prioritás keretében 
támogatott települési/térségi 
oktatási deszegregációs 
programok száma (az 
elfogadott közoktatási 
esélyegyenl ségi intézkedési 
helyzetelemzés és terv alapján 
megkezdett programok) 

db output 2 100 

A prioritás keretében 
támogatott integrációs 
nevelésben részesített 
halmozottan hátrányos 
helyzet  tanulók száma 

f  output 25364 40000 
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Az Országos 
Kompetenciamérés 
szövegértési skáláján 1-es, 
vagy az alatti szinten teljesít k 
aránya a 8. évfolyamon 

% eredmény 32% 27% 

A prioritás keretében 
megvalósuló tevékenységek 
eredményeképpen a legalább 
80 %-os arányban hátrányos 
helyzet  tanulókat oktató 
általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma 

Feladat-ellátási helyek 
száma eredmény 233 150 

Grade 6: 20% Grade 6: 20% 
Grade 8: 24% Grade 8: 20% A tanulók közötti 

különbségeken belül az iskolák 
közötti különbségeknek 
tulajdonítható hányad 

% (település-típusonként) kontextus 
Grade 10: 48% Grade 10: 30%

Korai iskolaelhagyók (A 18-24 
éves népességben azok aránya, 
akiknek az iskolai végzettsége 
legfeljebb alsó középfok (nem 
haladja meg az ISCED2 
szintet), és nem vesz részt 
oktatásban, képzésben) 

% kontextus 12,30% 10,00% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   
2011 2012 2013 Összesen   
9,75 7,38 0,00 17,13 KMR 

112,54 54,39 0,00 166,93 KONV 
122,29 61,77 0,00 184,06 Összesen 

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 11,42%(Konv+KMR átlag a 11-13 AT id szakra) 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 9,3% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra) 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   
14,22 0,45 11,73 5,76 0,34 32,50 KMR 
69,38 1,94 63,95 70,46 33,07 238,80 KONV 
83,60 2,39 75,68 76,22 33,41 271,30 Összesen 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.1.1 
XXI. századi közoktatás 
(fejlesztéskoordináció) 
 
2. ütem 

7,26 

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési 
Rendszerr l szóló törvény és az új tartalmi 
szabályozókhoz kapcsolódó központi közoktatás 
szakmai fejlesztéseinek megvalósítása, a 
közoktatás fejlesztési konstrukciók megalapozása, 
koordinálás, támogatása, min ségbiztosítása és 
nyomon követése. 

3.1.2 Új tartalomfejlesztések a 
közoktatásban  10,63 

Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a 
felülvizsgált Nat-hoz és kerettantervekhez 
kapcsolódóan a közoktatás tartalmi kínálatának 
megújítása, fejlesztése 

3.1.3 

Természettudományos 
oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének 
megújítása a 
közoktatásban 

15,27 
A konstrukció célja a természettudományos oktatás 
színvonalának er sítése a közoktatásban 
természettudományos laborok korszer sítése és 
pedagógus továbbképzés révén. 

3.1.4 Innovatív iskolák 
fejlesztése 25,85 

A konstrukció alapvet  célja az oktatási 
intézmények pedagógiai-módszertani 
megújulásának támogatása a Nemzeti Köznevelési 
Rendszerr l szóló törvény, az új Nat és a 
kerettantervek, valamint az új tartalmi 
szabályozóknak megfelel  helyi tantervek, 
pedagógiai programok elkészítése, tankönyvek, 
taneszközök, módszerek intézményi szint  
bevezetése. 

3.1.5 Pedagógus képzés, 
továbbképzés 16,37 

A konstrukció célja a Nemzeti Köznevelési 
Rendszerr l szóló törvény és a Pedagógus 
Életpálya-Modell pedagógus-továbbképzéshez 
kapcsolódó tartalmi elemeinek, követelményeinek, 
eljárásainak részletes kidolgozása, szolgáltatási 
rendszerének kialakítása. 

3.1.7 
Referencia intézmények 
országos hálózatának 
kialakítása és 
felkészítése 

4,38 

A  referencia érték  m ködési és pedagógiai 
gyakorlattal rendelkez  közoktatási intézmények 
felkészítése nevelési-oktatási gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, 
illetve, ezáltal más közoktatási intézmények 
értékelv  szakmai fejleszt  tevékenységének 
segítése. 

3.1.8 
Átfogó 
min ségfejlesztés a 
közoktatásban 2. ütem 

1,00 

Konstrukció célja a tanulói teljesítménymérés 
rendszerének továbbfejlesztése, az 
intézményértékelési eljárások fejlesztése, értékelési 
folyamatok és gyakorlat kialakítása, pilot 
programok, rendezvények támogatása, 
információmenedzsment és visszacsatolás 
rendszerének fejlesztése valamint a közoktatási 
intézmények min ségfejlesztési tevékenységének 
komplex támogatása. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.1.9 Diagnosztikus mérések 
fejlesztése  0,74 

Az oktatásirányítás, a nevelési- oktatási 
intézmények, a pedagógusok számára teljes körben 
hozzáférhet  és szabadon használható 
mér eszközök, módszertani útmutatók, 
továbbképzések kialakítása. A fejlesztett 
mér eszközök, tesztrendszerek, és hozzájuk 
tartozó feladatbankok elektronikus úton elérhet vé 
tétele, illetve az ehhez szükséges feltételek 
(szoftverek, technikai és egyéb eszközök) 
megteremtése. 

3.1.10 Helyi oktatásirányítás 
fejlesztése 5,00 

Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási 
rendszer hatékonyságának javítását célzó 
fejlesztések támogatása. 

3.1.11 Óvodafejlesztés 5,00 

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési 
Rendszerr l szóló törvénnyel összhangban a 
magyar óvodapedagógia strukturális 
feltételrendszerének továbbfejlesztése olyan 
támogatórendszerek segítségével, amelyek 
illeszthet ek a jelenlegi óvodai hálózat 
intézményrendszeréhez, ugyanakkor a társadalmi 
folyamatok szükségszer ségeire is reagálnak. 

3.1.12 Egészségfejlesztés a 
közoktatásban 20,00 

A teljes kör  egészségfejlesztés rendszerszer  
megvalósítása a közoktatási intézmények 
mindennapi életében a tanulók testi-lelki-szellemi 
egészségi állapotának és egészségmagatartásának 
javítását, valamint a nem-fert z  krónikus 
népbetegségek els dleges megel zését célozza. 

3.2.1/A 

Közoktatási 
intézmények 
szerepb vítése, újszer  
intézményi 
együttm ködések 
kialakítása (tanulást 
segít  támogató formák 
bevezetése) 

13,88 

A közoktatási intézmények támogatása új tanulási 
formák adaptálására, informális, nonformális 
tanulási lehet ségek kialakítására, új típusú 
intézményi együttm ködések támogatása. A 
hagyományos, formális intézményi keretek között 
nem, illetve nem könnyen oktatható tanulók 
számára olyan – az egyéni igényekre, 
szükségletekre szabott - tanulási formák 
kialakítása, amely elvezeti a tanulót a sikeres 
iskolai végzettség, szakmai megszerzéséhez. 

3.2.1/B 

Közoktatási 
intézmények 
szerepb vítése, újszer  
intézményi 
együttm ködések 
kialakítása (tanulást 
segít  támogató formák 
bevezetése) 

1,20 

A kiemelt komponens célja a pályaválasztáshoz, 
illetve a feln tté váláshoz szükséges megfelel  
információk és ismeretek átadása, képességek és 
készségek fejlesztése, a kapcsolódó interaktív 
szolgáltatások kialakítása és info-kommunikációs 
csatornák használata, valamint elérhet vé tétele, 
illetve egy karrier-tanácsadási rendszer kiépítése. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.2.2 
Területi 
együttm ködések, 
társulások, hálózati 
tanulás  

4,12 

Konstrukció célja a közoktatási intézmények 
hálózati típusú regionális, térségi, kistérségi szinten 
kialakított együttm ködési formáinak 
továbbfejlesztése, új együttm ködések kialakítása, 
az intézmények innovációs tevékenységeinek 
professzionális támogatása, a min ségi alapokra 
épül  és ennek megfelel en m ködtetett hálózati 
tevékenységek által. 

3.2.3. 

„Épít  közösségek” - A) 
közm vel dési 
intézmények a kreatív 
iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák 
fejlesztését el segít  új 
tanulási formák 
szolgálatában 3. ütem 

1,50 

A kulturális intézmények közrem ködésével a 
kreatív készségek és kompetenciák fejlesztése az 
iskoláskorúak körében. Cél a kreatív iparhoz 
kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati 
tevékenységek körének b vítése, a támogatások 
felhasználása során a személyes aktivitás által 
létrejöv  hozzáadott érték maximalizálása, továbbá 
az iskolarendszeren belül megszerzett 
képességeket, kreativitást továbbfejleszt  
közösségi szolgáltatások az országban arányosan 
és minél teljesebb körben legyenek elérhet k.  

3.2.3. 

„Épít  közösségek” - B) 
A korszer , 
többfunkciós 
(multifunkcionális) 
közm vel dési 
fejlesztéseket szolgáló 
közösségi programok, 
együttm ködések, új 
tanulási formák 
kialakulásának 
el segítése  

0,50 

A TIOP és az ÚMVP keretében támogatott vagy 
létrejöv  többfunkciós közm vel dési 
intézmények szolgáltatásainak fejlesztése (a helyi 
társadalomba történ  beágyazódást el segít  
programok, közm vel dési fejlesztéseket szolgáló 
közösségi alkalmak, nonformális és informális 
tanulási formák) el segítve a 
multifunkcionalitásból következ  szinergiák 
létrejöttét.  

3.2.4 

"Tudásdepó -  Expressz" 
– A:  
 A könyvtári hálózat 
nem formális és 
informális képzési 
szerepének er sítése az 
élethosszig tartó tanulás 
érdekében 3. ütem 

1,31 

Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek 
megteremtéseként a könyvtárakban új tanulási 
lehet ségek és formák elterjesztése, az oktatási és 
kulturális intézményrendszer közötti 
együttm ködés új útjainak kiépítése. Olyan 
könyvtári szolgáltatások fejlesztése, amelyek 
el segítik az egyenl  esély  hozzáférést a nem 
formális és informális tanulás és képzés 
lehet ségeihez, hogy a könyvtári rendszer jobb 
hatásfokkal szolgálja a min ségi oktatást, a 
formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a 
könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó 
olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. 
Kapcsolódóan a könyvtárak tanulást segít  
szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- 
és információ-szolgáltatási rendszerének 
fejlesztése és összehangolása, valamint a 
könyvtárak ehhez kapcsolódó humáner forrásának 
fejlesztése. Kiemelt cél a könyvtári 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
különbségeinek a csökkentése.  
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.2.4. 

"Tudásdepó -  Expressz" 
– B:  
Országos könyvtári 
szolgáltatások b vítése, 
fejlesztése az oktatás és 
képzés támogatásának 
érdekében 2. ütem 

0,59 
A konstrukció célja kett s: részben az új, országos 
elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése, 
b vítése; részben pedig országos olvasáskultúra-
fejleszt  programok megvalósítása.  

3.2.8. 

„Múzeumok 
Mindenkinek” Program 
– Múzeumok oktatási-
képzési szerepének 
er sítése B) komponens, 
3. ütem 

0,55 

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az 
egész életen át tartó tanulást támogató 
szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai 
tevékenységek fejlesztése. 
a) Iskolák és múzeumok közötti partnerség 
er sítése: kompetenciafejlesztés a 
kedvezményezett múzeumok és iskolák 
együttm ködésében megvalósuló, a formális 
oktatást kiegészít  múzeumpedagógiai 
programsorozatok révén.
b) Az egész életen át tartó tanulás támogatása a 
nem formális és informális tanulást szolgáló 
iskolabarát élményprogramok és múzeumi 
közm vel dési programcsomagok kialakítása és 
megvalósítása által. 

3.2.12. 
Kulturális szakemberek 
továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés 
érdekében 

1,89 

A kulturális intézmények szakembereinek át- és 
továbbképzése a TÁMOP és TIOP keretében 
támogatott, élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó 
kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések 
fenntarthatóságát és széles kör  elterjesztését 
segít  humán-er forrás igények biztosítására. 

Új 
konstrukció! 

3.2.13. 

Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán 
kívüli nevelési feladatok 
ellátásában 2. ütem 

2,12 

A közoktatásban résztvev  gyerekek és tanulók 
óvodai nevelésének, tanórai és tanórán kívüli és 
szabadid s nem formális és informális nevelésének 
és oktatásának támogatása, kulturális 
érzékenységet, kreativitást fejleszt  szabadid s 
tevékenységek megvalósításával, a nevelési-
oktatási és kulturális intézmények hosszú távú 
együttm ködésében. 

3.3.1 Esélyegyenl ség és 
Integráció III. szakasz 2,64 

A halmozottan hátrányos helyzet  és roma 
gyermekek, tanulók nevelési, oktatási helyzetének 
javítása: a min ségi neveléshez és oktatáshoz való 
hozzáférésük biztosítása, az iskolai szegregáció 
mértékének csökkentése, az óvodáztatási arányuk 
növelése – szakmai fejlesztésekkel, kutatásokkal és 
szolgáltatásokkal. 

3.3.8 

Közoktatási 
intézmények 
esélyegyenl ségi alapú 
fejlesztéseinek 
támogatása 

4,01 

A halmozottan hátrányos helyzet  gyerekek/ 
tanulók eredményes nevelését/oktatását szolgáló 
feltételek javítása, a közoktatási rendszer 
esélyteremt  és felzárkóztató szerepének növelése. 
A halmozottan hátrányos helyzet  tanulók iskolai 
felzárkózását segít  modellérték  programok 
elterjesztése, továbbfejlesztése.  
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.3.9. 

A halmozottan hátrányos 
helyzet  tanulók iskolai 
lemorzsolódását 
csökkent  intézkedések 
támogatása 

7,59 

A halmozottan hátrányos helyzet  és roma tanulók 
továbbtanulási útjainak meger sítése az oktatási 
esélykülönbségek csökkentését célzó alternatív 
megoldások, második esély típusú oktatási-tanulási 
formák és programok támogatásával.  

3.3.10 

Alternatív tanulási 
útvonalak támogatása a 
hátrányos helyzet , 
formális 
iskolarendszerb l 
lemorzsolódott fiatal 
feln ttek számára 

1,94 

A középiskolai végzettséggel nem rendelkez , az 
iskolarendszerb l lemorzsolódott, azt korábban 
elhagyó fiatal feln ttek segítése a középfokú 
végzettség megszerzésében, olyan tanulást 
támogató rendszerekkel, amelyek az egyéni 
tanulási igényekre reagálva járulnak hozzá a 
személyes kompetenciák fejlesztéséhez.   

3.3.11 

Esélyegyenl ségi elv  
min ségi oktatás, 
valamint az egész életen 
át tartó tanulás 
támogatása a az LHH 
kistérségekben 

18,14 

Az LHH kistérségekben a közoktatási és egyes 
kulturális intézmények esélyteremt  és 
felzárkóztató szerepének er sítése, a halmozottan 
hátrányos helyzet  tanulók iskolai 
lemorzsolódásának csökkentése, valamint 
tehetséggondozásuk támogatása. 

3.4.1.A 
Nemzetiségi tanulók 
nevelésének és 
oktatásának támogatása  

1,36 

Cél, hogy a nemzetiségi oktatás számára a min ség 
javítását szolgáló oktatási programok álljanak 
rendelkezésre, amelyek hozzájárulnak a 
pedagógusok módszertani kultúrájának b vítéséhez 
a kompetenciaalapú oktatás módszertanával és 
eszközeivel, továbbá biztosítják a tanulók eltér  
nyelvi adottságaira épülve a képességek és 
kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztését és 
meger sítését.  

3.4.1.B 
Migráns tanulók 
nevelésének és 
oktatásának támogatása  

0,69 

A pályázat célja a migráns hátter , a köznevelés, 
közoktatás rendszerében részt vev  tanulók 
nevelésének, oktatásának, a magyar társadalomba 
és a munka világába történ  beilleszkedésének, 
önálló életvitelük kialakításának támogatása.  

3.4.2.A Sajátos nevelési igény  
gyerekek integrációja  1,25 

Kiemelt cél, hogy a sajátos nevelési igény  
gyerekek nevelésében, oktatásában részt vev  
intézmények (speciális és többségi) szervezetében 
és m ködésében végbemenjen a szakmai min ség 
megújulása, megvalósuljon a gyermekek körében 
megnyilvánuló képességbeli és tanulási 
szükségletekhez való alkalmazkodás. A 
konstrukció támogatásával a speciális intézmények 
alkalmassá válnak arra, hogy integrálható 
tanulóikat felkészítsék a többségi iskolákba való 
átmenetre, folyamatos segítséget nyújtsanak az 
együttnevelésben részt vev k számára, támogassák 
a többségi intézményeket a sajátos nevelési igény  
tanulók befogadásában. 
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3.4.2.B Sajátos nevelési igény  
gyerekek integrációja  3,63 

A konstrukció kiemelt célja, hogy a közoktatási 
ellátórendszerben – kiemelten a sajátos nevelési 
igény  gyermekek, tanulók esetében – a 
pedagógiai szakszolgálatok felkészültté váljanak 
megújuló feladataik ellátására, és szolgáltatásaik 
megfelel  színvonalon jussanak el az ellátást 
igényl khöz 

3.4.3 Iskolai tehetséggondozás  1,14 

A tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, 
továbbá az esélynövelést szolgáló 
tehetséggondozás támogatása, az iskolai 
tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, 
a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, 
az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és 
programok ösztönzése, elterjesztése. A sportban 
eredményes és tehetséges fiatalok segítése, 
utánpótlás és élsport területén érintett fiatalok 
tanulmányi felzárkózásának segítése, tanulás és 
szakmaszerzés összehangolása a fiatalkori 
sporttevékenységgel a „kett s karrier” segítése 
jegyében. 

3.4.4. 

Országos tehetségsegít  
hálózat létrehozása 
(Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegít  
Program) „B” 
komponens 

0,54 

A tehetséges gyermekek és fiatalok megtalálása és 
integrálása, képességeinek kibontakoztatása, 
társadalmi hasznosulása, egy országos civil bázisú 
tehetségsegít  hálózat kialakítása, amely összeköti 
és kib víti az oktatási folyamatban kidolgozott és 
az iskolán kívüli tehetségsegít  
kezdeményezéseket, a tehetséges fiatalok 
önszervez désének támogatásával. 

3.4.5 Tehetséghidak Program 1,98 

A konstrukció célja hídképzés a tehetséggondozás 
hálózatának eddig elszigetelt elemei között, 
tehetségsegít  tevékenységek módszertani 
min sített b vítése, tehetségútlevél életpálya-
nyilvántartó rendszer létrehozása, helyi min sített 
tehetséggondozó programok kialakításának 
koordinálása, támogatása, Tehetség Piactér 
adatbázis és moderált fórum létrehozása, 
tehetséggondozó feln ttek és feln tt ifjak képzése, 
tehetségek társadalmi felel sségvállalása, Haza a 
magyar tehetségekkel! program kidolgozása 

3. Prioritás 184,06   
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TÁMOP 4. prioritás: A fels oktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság 
kiépítése érdekében 
 
I. A Prioritás bemutatása 

 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás az Európai Fels oktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozáshoz, a fels oktatás 
versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való 
megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg: fels oktatás és a 
munkaer piac kapcsolatának er sítése, intézményirányítás hatékonyságának növelése, kutatás-fejlesztési 
kapacitások b vítése, m szaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztése. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérté
k Indikátor megnevezése 

Indikátor mérték-
egysége Indikátor 

típusa Bázisérték
2015   

A prioritás keretében támogatott képzési 
programokban képzett/átképzett 
fels oktatási oktatók száma 

oktató 
f  output 0,00 6 000,00

  
A prioritás keretében a fels oktatási 
intézményekben bevezetetett illetve 
továbbfejlesztett vezet i információs 
rendszerek száma. 

IT rendszer, 
darab output 20,00 35,00 

  
A prioritás keretében támogatott - K+F 
projektek száma 

projekt, 
darab output 0,00 260,00 

  
A prioritás által támogatott projektek 
keretében kialakított komplex kutatási 
szervez dések, együttm ködések száma 

együttm ködés 
darab output 0,00 70,00 

  
A prioritás eredményeképpen kifejlesztett 
új Bologna-konform tananyagok száma tananyag 

darab output 0,00 500,00 
  

A prioritás keretében támogatott projektek 
eredményeként benyújtott (magyarországi 
vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek 
(szabadalmak, oltalmak) száma 
(Benyújtások száma 

szabadalmi/ oltalmi 
kérelem 
darab 

eredmény 0,00 10,00 

  
A prioritás keretében támogatott projektek 
révén elért szakfolyóiratokban megjelen  
cikkek éves számának növekedése, 
amelyeknek szerz i hazai fels oktatási 
intézmények kutató hallgatói, oktatói, 
kutatói illetve velük együttm köd  
kutatóintézetek kutatói 

cikkek száma / év 
darab eredmény 2006:  

100% 120% 

  
M szaki, természettudományi, 
matematikai, informatikai diplomával 
rendelkez k 1000 f re jutó száma a 20-29 
éves korosztályban 

f  eredmény 5,80 6,50 

  
Az OP indikátorok és célértékei felülvizsgálat alatt állnak. 
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3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)     
2011 2012 2013 Összesen     
1,72 1,22 0,00 2,94 KMR   

33,23 37,65 0,00 70,88 KONV   
34,95 38,87 0,00 73,82 Összesen   

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 4,756% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra) 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 3,98% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra) 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   
15,00 5,20 1,30 0,00 0,00 21,50 KMR 
48,00 9,60 45,00 22,70 0,00 125,30 KONV 
63,00 14,80 46,30 22,70 0,00 146,80 Összesen 

 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)  
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 

része (Mrd 
Ft) 

A konstrukció célja 

4.1.1 C 

Regionális és ágazati 
fels oktatási 
együttm ködés 
támogatása, vidéki 
fels oktatási 
integráció 
el segítése 

10,44 

Regionális – térségi - területi fels oktatási 
együttm ködések támogatása. Ágazati fels oktatási 
együttm ködések támogatása az Új Széchenyi Terv 
kiemelt iparági célkit zéseihez kapcsolódóan 
Vidéki fels oktatási intézmények meger sítése
Nemzetközi hallgatói mobilitás el segítése
A hallgatók esélyegyenl ségének támogatása, 
mentorszolgáltatások fejlesztése 

4.1.1/D 
Roma 
szakkollégiumok 
támogatása 

1,15 Roma szakkollégiumok támogatása 

4.1.2/B1 

Tartalomfejlesztés, 
képz k képzése, 
különös tekintettel a 
matematikai, 
természettudományi, 
m szaki és 
informatikai, 
valamint pedagógiai 
képzésekre és azok 
fejlesztésére 
konstrukció 
B1: 
Pedagógusképzést 
segít  szolgáltató és 
kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése és 
kiszélesítése, 

4,82 
A fels oktatási pedagógus és tanárképzés, 
továbbképzés min ségének fejlesztése, a pedagógus és 
tanárképzés fels oktatási hálózatának országos 
továbbfejlesztése 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 

része (Mrd 
Ft) 

A konstrukció célja 

országos komponens 

4.1.2./B2 

Tartalomfejlesztés, 
képz k képzése, 
különös tekintettel a 
matematikai, 
természettudományi, 
m szaki és 
informatikai, 
valamint pedagógiai 
képzésekre és azok 
fejlesztésére 
konstrukció 
B2: 
Pedagógusképzést 
segít  szolgáltató és 
kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése, 
konvergencia 
komponens 

7,54 
A fels oktatási pedagógus és tanárképzés, 
továbbképzés min ségének fejlesztése, a pedagógus és 
tanárképzés fels oktatási hálózatának országos 
továbbfejlesztése 

4.1.2/D 
Idegen nyelvi 
képzési rendszer 
fejlesztése a 
fels oktatásban 

3,00 

Szaknyelvi képzési rendszer fejlesztése. 
Bemeneti és kimeneti feltételek biztosítása és 
fejlesztése.  
Szaknyelvi képzési rendszerhez kapcsolódó szervezeti 
fejlesztések. 
Szaknyelvi képzési rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó 
pilotként munkaer -piaci elvárásokhoz és szerepekhez 
illeszked  nyelvi programok és képzések lebonyolítása.

4.1.3 
A fels oktatási 
szolgáltatások 
rendszer szint  
fejlesztése 2. ütem 

1,23 Ágazati informatikai, képzési és hallgatói 
szolgáltatásfejlesztés 

4.2.2./A 

Nemzetközi 
közrem ködéssel 
megvalósuló alap- és 
célzott alapkutatási 
projektek támogatása 

20,00 Innovatív alapkutatások és alapkutatási hálózatokba, 
projektekbe való bekapcsolódás támogatása 

4.2.2/C 

El remutató 
Infokommunikációs 
Technológiák 
kutatásának 
támogatása, valamint 
a kapcsolódó IT 
szakember 
utánpótlás 
biztosítása 

7,16 

Az EU 7. és 8. Kutatási, Technológiafejlesztési és 
demonstrációs keretprogram (FP7, FP8) valamint az 
EU Digital Agenda célkit zéseinek és zászlóshajó 
kezdeményezéseinek kiemelt infokommunikációs 
területeihez kapcsolódó kutatások és kutatási 
projektekbe való bekapcsolódás támogatása  

4.2.3. 
Tudományos 
eredmények 
elismerése és 
disszeminációja 

2,60 
A konstrukció célja a magyar tudomány és a m szaki-, 
informatikai természettudományos fejlesztés hazai és 
nemzetközi elismertségének javítása; a tudományos 
eredmények és ismeretek hatékony átadása. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 

része (Mrd 
Ft) 

A konstrukció célja 

4.2.4/A1 

Nemzeti Kiválóság 
Program 
 
A1: Hazai hallgatói 
illetve kutatói 
személyi támogatást 
biztosító rendszer 
kidolgozása és 
m ködtetése 
országos program 

1,00 
Kiemelked  kutatási teljesítménnyel rendelkez  
hallgatók, oktatók, kutatók Magyarországon tartásának 
és Magyarországra vonzásának el segítése 

4.2.4/B1 

Nemzeti Kiválóság 
Program 
 
B1 Campus Hungary 
K+F projektekhez és 
képzéséi 
programokhoz 
kapcsolódó 
nemzetközi hallgatói 
mobilitás személyi 
támogatási 
rendszerének 
fejlesztése országos 
program 

1,32 Nemzetközi hallgatói mobilitás el segítése, K+F 
projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódóan  

4.2.4/A2 
KONV 

Nemzeti Kiválóság 
Program 
 
A2: Hazai hallgatói 
illetve kutatói 
személyi támogatást 
biztosító rendszer 
kidolgozása és 
m ködtetése 
konvergencia 
program 

5,50 
Kiemelked  kutatási teljesítménnyel rendelkez  
hallgatók, oktatók, kutatók Magyarországon tartásának 
és Magyarországra vonzásának el segítése 

4.2.4/B2 
KONV 

Nemzeti Kiválóság 
Program 
 
B2 Campus Hungary 
K+F projektekhez és 
képzéséi 
programokhoz 
kapcsolódó 
nemzetközi hallgatói 
mobilitás személyi 
támogatási 
rendszerének 
fejlesztése 
konvergencia 
program 

3,82 Nemzetközi hallgatói mobilitás el segítése, K+F 
projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódóan  
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 

része (Mrd 
Ft) 

A konstrukció célja 

4.2.5/A 
Magyar 
Tudományos M vek 
Tára 

0,31 

A projekt célja a már kiépítés alatt álló els  nemzeti 
tudományos bibliográfiai adatbázis (Magyar 
Tudományos M vek Tára, továbbiakban: MTMT) 
teljes kiépítése, adatvagyonának lényeges b vítése és 
használatának kiterjesztése a fels oktatás teljes 
területére. Az eddig az akadémiai intézményeknek 
nyújtott szolgáltatás kiterjesztése a fels oktatásra.  

4.2.5/B 

Tudományos és 
fels oktatási 
tartalmak központi 
elektronikus 
közzétételének 
biztosítása 

3,93 
A kiemelt projekt célja ingyenes és jogtiszta központi 
elektronikus full text (teljes szöveg ) elérhet ség 
biztosítása a leggyakrabban használt aktuális 
fels oktatási és tudományos tartalmak esetében.  

4. Prioritás 73,82   
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TÁMOP 5. Prioritás: Társadalmi befogadás, részvétel er sítése 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás intézkedéseinek a célja, hogy: 
(1) lehet séget teremtsenek a leghátrányosabb helyzet  térségek komplex felzárkóztatását megalapozó 
programok indítására; 
(2) mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok 
újratermel désének és „átörökítésének” megel zéséhez; 
(3) segítsék a társadalom hátrányos helyzet  tagjainak társadalmi és munkaer -piaci integrációját; 
(4) mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló 
feltételeit mind országos, mind területi szinteken, növeljék a szolgáltatások átláthatóságát, min ségét, 
megvalósítsák a rendszerszer  m ködés és a modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat információs hátrányait, és járuljanak hozzá az 
ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; 
(5) a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli 
innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; 
(6) fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenl  esély  hozzáférés (egyetemes tervezés) 
módszertanának megfelel , a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítést szolgáló szakmai 
tudáshátteret és szolgáltatásokat; 
(7) támogassák az önszervez dést, a civil társadalmat a bizalom, az együttm ködés, a társadalmi részvétel és a 
szolidaritás er södése, az önkéntesség elterjesztése, az el ítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a 
közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felel sséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és 
(ön)kormányozásában; 
(8) er sítsék a társadalmi kohéziót b nmegel zési és helyi kezdeményezésekkel, illetve b nmegel zési és 
reintegrációs programok módszertani megalapozásával. 
 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

A prioritás keretében a munkaer -piaci aktivitás 
és foglalkoztathatóság er sítését támogató 
szociális szolgáltatásokban részesül  hátrányos 
helyzet  emberek (hajléktalan, szenvedélybeteg, 
inaktív, stb. ) száma 

f  output 0 30 000 

A prioritás keretében képzési, oktatási 
programokban részt vett szakemberek száma f  output 0 6 000 

A prioritás keretében elemi és szociális 
rehabilitációs szolgáltatásokban részt vev  
fogyatékossággal él k száma 

f  output 0 5 000 

A prioritás keretében támogatott programokban 
résztvev  gyermekek száma f  output 0 80 000 

A prioritás keretében támogatott képzéseket 
sikerrel befejez  szociális és rehabilitációs 
szakemberek száma 

f  eredmény 0 5 400 
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Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 
A prioritás keretében támogatott szociális 
programokból pozitív eredménnyel kikerül k 
száma 

f  eredmény 0 10 000 

ESZA által támogatott rehabilitációs 
programokból pozitív eredménnyel kikerül k 
száma 

f  eredmény 0 4 000 

A prioritás eredményeképpen a nonprofit 
szervezetek között és helyi önkormányzatok 
között kialakult hálózatok száma 

f  eredmény 0 200 

A prioritás keretében b nmegel zési 
programokkal elért 14-35 korúak aránya f  eredmény 0,10 0,50% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)     

2011 2012 2013 Összesen     
2,62 2,44 0,00 5,07 KMR   
38,20 37,17 0,00 75,38 KONVERGENCIA 
40,82 39,62 0,00 80,44 ÖSSZESEN 

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max: 15. %. 8,43% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra) 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 6,30% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra) 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   
5,12 0,77 3,53 1,54 0,00 10,95 KMR 
35,68 7,13 51,23 24,15 0,00 118,18 KONV 
40,80 7,89 54,76 25,68 0,00 129,13 Összesen 

 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

5.1.1. LHH kistérségek 
projektjei 1,99 

A leghátrányosabb helyzet  kistérségekben a 
társadalmi kohézió er sítése, a helyi közösségek 
fejlesztése, a társadalomból való kiszorulás 
megel zése, a hátrányok továbbörökítésének 
elkerülése. 

5.2.1. 

Gyerekesély program 
országos 
kiterjesztésének 
szakmai-módszertani 
megalapozása és a 
program kísérése 

1,86 
A Biztos Kezdet Gyerekházak és az  integrált 
térségi gyerekprogramok (TÁMOP 5.2.2.; 5.2.3. 
és 5.2.3.A projektek) szakmai és módszertani 
megalapozása,  folyamat-támogatása. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

5.2.3. A 

Integrált térségi 
programok a gyerekek 
és családjaik 
felzárkózási esélyeinek 
növelésére  

10,61 
A szegénység, gyermekszegénység csökkentése 
helyi szükségletekre épül  gyermek- és ifjúsági 
politika kialakításával és megvalósításával az 
LHH kistérségekben. 

5.2.5. A 
Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját 
segít  programok   

0,62 
A hátrányos helyzet  iskoláskorú gyermekek és 
fiatalok, valamint családjaik integrációs 
esélyeinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
programokkal. 

5.2.5. B  
Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját 
segít  programok  

1,05 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának 
támogatása. 

 5.3.1. 

Alacsony 
foglalkoztatási eséllyel 
rendelkez k képessé 
tev  és önálló életvitelt 
segít  programjai 

3,29 
Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkez , 
munkavállalásukban korlátozott emberek önálló 
életvitelének, foglalkoztathatóságának és 
társadalmi integrációjának javítása  

5.3.1.B-1 

Roma emberek 
képzésbe ágyazott 
foglalkoztatása a 
szociális és 
gyermekjóléti 
ellátórendszerben 

1,52 

A társadalmi el ítélettel és munkaer -piaci 
diszkriminációval küzd  munkanélküli roma 
emberek, els sorban roma n k társadalmi 
befogadásának és foglalkoztatásának javítása, 
szociális és gyermekjóléti szakmákra való 
képzésük és ezen intézményekben történ  
foglalkoztatásuk el készítése. 

5.3.1.B-2 

Roma emberek 
képzésbe ágyazott 
foglalkoztatása a 
szociális és 
gyermekjóléti 
ellátórendszerben 

1,40 

A társadalmi el ítélettel és munkaer -piaci 
diszkriminációval küzd  munkanélküli roma 
emberek, els sorban roma n k társadalmi 
befogadásának és foglalkoztatásának javítása, 
szociális és gyermekjóléti intézményekben 
történ  foglalkoztatásuk támogatása. 

 5.3.2. 

"Az utcán él  
hajléktalan személyek 
társadalmi 
visszailleszkedésének, 
sikeres munkaer -piaci 
integráció 
megalapozása" program 
szakmai és módszertani 
támogatása 

0,11 Az 5.3.3 konstrukció szakmai és módszertani 
támogatása. 

 5.3.3. 

Az utcán él  hajléktalan 
személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, 
sikeres munkaer -piaci 
integráció megalapozása  

2,05 
Az utcán él  hajléktalan személyek fejlesztése és 
lakhatásának biztosítása társadalmi 
visszailleszkedésük céljából.  

 5.3.4. 
A n k elleni er szak 
áldozatait segít  
szolgáltatások 
fejlesztése 

0,82 
A n k elleni er szak áldozatait segít  
szolgáltatások fejlesztése, az ellátórendszerben 
dolgozó szakemberek szakmai kompetenciáinak 
fejlesztése, az áldozattá válás megel zése.  
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

5.3.6. „Komplex telep-
program”  4,68 

A mélyszegénységben, szegregált 
lakókörnyezetben él  hátrányos helyzet  
emberek társadalmi felzárkózásának és 
integrációjának segítése. 

5.3.8.A 

A leghátrányosabb 
helyzet  csoportok 
munkaer -piaci 
esélyeinek növelése 
érdekében motiváló 
képzések és támogató 
szolgáltatások 

A1: 4,9 A2-4: 
4,7 

A leghátrányosabb helyzet  csoportok tagjainak 
nyílt munkaer -piaci elhelyezkedését támogató 
képzések, felmérések és fejlesztések kidolgozása 
és lebonyolítása, támogató szolgáltatások 
létrehozása. 

5.3.8.B 

A leghátrányosabb 
helyzet  csoportok 
munkaer -piaci 
esélyeinek növelése 
érdekében motiváló 
képzések és támogató 
szolgáltatások 

7,31 

A leghátrányosabb helyzet  csoportok 
helyzetének javítása, az elszegényedés, a 
leszakadás mértékének és hatásainak 
csökkentése, az etnikai és szociális szegregáció 
fékezése, a szociális ellátórendszerhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása 
munkaer -piaci integrációjuk el mozdítása, 
foglalkoztathatóságuk segítése érdekében.  

5.3.9 
Tanulási partnerségek a 
foglalkoztathatóság 
javításáért 

2,00 

Az aktív korú inaktív, munkanélküli, társadalmi 
kirekeszt dés által sújtott személyek 
kulcskompetenciáinak fejlesztése társadalmi és 
munkaer -piaci integrációjuk el segítése, 
valamint országos nyitott tanulási központ 
hálózatának létrehozása és m ködtetése.  

5.3.10 

A leghátrányosabb 
helyzet  csoportok 
életviteli 
kompetenciáinak 
fejlesztése 

3,30 

Olyan képessé tev / motiváló képzések, 
támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek 
lehet vé teszik,
hogy kés bb a leghátrányosabb helyzet  
csoportok hagyományos képzési/foglalkoztatási 
programokba sikerrel
kapcsolódhassanak be. 

 5.4.1. 

Szociális szolgáltatások 
modernizációja, 
központi stratégiai 
tervezési kapacitások 
meger sítése, 
szociálpolitikai 
döntések megalapozása  

1,64 
Szociális szolgáltatások modernizációja, központi 
stratégiai tervezési kapacitások meger sítése, 
szociálpolitikai döntések megalapozása  

 5.4.2. Központi szociális 
információs fejlesztések  2,11 

A szociális terület informatikai rendszereinek 
további fejlesztése, az elektronizálás kib vítése 
új informatikai alkalmazások segítségével, 
valamint az információáramlás hatékonyságának 
növelése. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

 5.4.4.  

Szociális képzések 
fejlesztése, 
szakemberek képzése, 
továbbképzése és 
készségfejlesztése 
valamint a helyi 
fejlesztési kapacitások 
meger sítése  

3,36 
Szociális képzések fejlesztése, szakemberek 
képzése, továbbképzése és készségfejlesztése 
valamint a helyi fejlesztési kapacitások 
meger sítése  

 5.4.5  

A fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
kialakítása 

0,45 
A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 
elterjesztése, mentorhálózat kialakítása, valamint 
az 5.4.6 program módszertani támogatása. 

 5.4.6 A 

A fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
elterjesztése és 
hozzáférhet  
szolgáltatások 
fejlesztése 

0,50 
A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 
elterjesztése és hozzáférhet  szolgáltatások 
fejlesztése 

5.4.6 B 

A fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
elterjesztése és 
hozzáférhet  
szolgáltatások 
fejlesztése 

0,20 

A magyar jelnyelvr l és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
alapján indítandó fels fokú szakember-képzési 
programhoz (jelnyelv szak, illetve bilingvális 
oktatás) szükséges tananyag-fejlesztés és a 
képzési programok indítása. 

 5.4.6 C 

A fizikai és info-
kommunikációs 
akadálymentesítés 
szakmai tudásának 
elterjesztése és 
hozzáférhet  
szolgáltatások 
fejlesztése 

0,10 

A magyar jelnyelvr l és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 
alapján a közoktatási intézményrendszerben 
induló jelnyelv-oktatáshoz és bilingvális 
oktatáshoz szükséges tananyag-fejlesztés. 

 5.4.7 
Látássérült emberek 
elemi rehabilitációs 
szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése 

1,20 

A látássérült emberek elemi rehabilitációs 
szolgáltatásainak továbbfejlesztése, min ségének 
javítása, a szolgáltatásokhoz való egyenl  esély  
hozzáférésének fejlesztése. Országos 
Módszertani Központ létrehozása, valamint a 
vidéki elemi rehabilitációs hálózat b vítése, 
továbbfejlesztése. 

 5.4.9. 
Modellkísérleti program 
az alapszolgáltatások 
funkcionális 
összekapcsolására  

3,01 
Új komplex, ellátás-koordinációs rendszer 
kialakítása az alapszolgáltatások (szociális és 
gyermekjóléti) körében, valamint a 
szolgáltatások hatékonyságának növelése.  
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

5.4.10 
Szociális képzések 
rendszerének 
modernizációja 

3,20 

Szociális képzések rendszerének modernizációja. 
Új szemlélet  fels fokú szociális mesterképzés, 
valamint szociális vezet képz  létrehozása és 
m ködtetése. A szociális intézmény rendszerben 
vezet ként dolgozók szakvizsga rendszerének 
megújítása, korszer  szervezési- és vezetési 
ismeretek elterjesztése a teljes 
ágazatirányításban, ágazati humán 
monitorrendszer kialakítása, min ségbiztosítási 
rendszer kialakítása a képzések terén. 

 5.4.11 

Az autizmussal él  
emberek életmin ségét 
támogató, országos 
lefedettség  szakmai 
tanácsadó hálózat 
kiépítése 

0,80 
A közszolgáltatások autista személyek számára 
való hozzáférhet ségének javítása országos 
szakmai-tanácsadói hálózat kiépítésével. 

 5.5.1. B 

Közösségi 
kezdeményezések és 
önkéntes programok 
támogatása - B 
komponens: A családi 
közösségi 
kezdeményezések és 
programok meger sítése 

4,60 

Az országos szemléletváltás el mozdítása a 
családi szféra társadalmi jelent ségével 
kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával 
a fiatal gyermekes családok támogatása – a 
kötelez  önkormányzati alapellátási feladatokat 
kiegészít  eszközökkel – kis közösségi 
kezdeményezések, például ún. „családi er forrás 
központok létrehozása útján.  

 5.5.2 Az önkéntesség 
elterjesztése 1,36 

A feln tt lakosság önkéntességre való 
hajlandóságának növelése, az önkéntes 
tevékenység általános társadalmi 
megbecsültségének emelése és ezzel együtt az 
önkéntesség helyi/térségi szint  népszer sítése. 
Cél továbbá a civil szervezetek, önkormányzatok, 
önkormányzati és állami intézmények szociális, 
egészségügy és oktatás területén biztosított 
szolgáltatási kapacitásának fejlesztése 
önkéntesek bevonásán keresztül. 

5.6.1 B. 

B komponens 
B nmegel zés 
szempontjából 
kiemelten fontos, 
b nelkövet , vagy 
b nelkövetés 
szempontjából 
veszélyeztetett 
gyermek- és 
fiatalkorúak segítése 

2,00 

A b nelkövetés szempontjából kiemelten 
veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak 
segítése, a veszélyeztetett korosztály áldozattá és 
b nelkövet vé válásának megel zése, a 
normaszegéssel járó társadalmi hátrányok 
csökkentése, valamint integrációs esélyeik 
növelése, a gyermek – és fiatalkorúakkal 
foglalkozó szakemberek ismereteinek növelése, 
készségfejlesztése. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

5.6.1 C. 
C komponens 
Az áldozattá válás 
megel zése, 
áldozatsegítés. 

1,43 

A civil szervezetek, valamint az 
áldozatsegítésben közvetve érintett állami 
szervezetek, intézmények bekapcsolása az állami 
Áldozatsegít  Szolgálat munkájához, az 
állampolgárok önvédelmi képességének javítása, 
a felkészített állampolgárok számának 
növekedése, ezáltal a b ncselekmények 
számának csökkentése, az áldozattá vált 
személyeknek nyújtható szolgáltatások 
szélesítése, az áldozatokkal kapcsolatba kerül  
intézmények, szakemberek érzékenységének, 
tudásának növelése, empatikusabb 
munkavégzésre ösztönzés. 

Tartaléksor! 
Új 

konstrukció! 
5.6.3 

Az elítéltek 
többszakaszos, 
társadalmi és munkaer -
piaci reintegrációja és 
az intenzív utógondozás 
modellje 

2,29 

Olyan országos hatókör  reintegrációs program 
kialakítása és megvalósítása, amely a 
fogvatartottak szükségleteire építve, 
differenciáltan kínál egyéni megoldásokat a 
társadalmi és munkaer -piaci visszailleszkedésre. 

5.  prioritás 80,44   
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TÁMOP 6. prioritás: Egészségmeg rzés és egészségügyi humáner forrás-fejlesztés 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritási tengely egyrészt a munkaer piac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi 
ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi 
állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik egészségben eltöltött életévek száma. A 
prioritási tengelyen belül tervezett mindkét intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó céljához, 
hiszen el nyösen befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégz  képességet. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

A prioritás keretében támogatott 
életmódprogramok száma db kimenet 0 875 

A prioritás keretében támogatott, szakképesítést 
adó egészségügyi képzés keretében eredményes 
vizsgát tett dolgozók száma 

f  kimenet 0 4 370 

A prioritás keretében támogatott kampányok 
hatására (népegészségügyi célú, szervezett 
eml rák, méhnyakrák, valamint vastag- és 
végbélrák) sz réseken, programokban 
regisztrált résztvev k arányának növekedése az 
érintett korcsoportokban 

% hatás 0 +20% 

A támogatott szak- és átképzéseket elvégz k 
között a megtartott munkahelyek illetve az 
újonnan betöltött állások száma  

db eredmény 0 5 000 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)     

2011 2012 2013 Összesen     
3,57 1,05 0,00 4,62 KMR   
22,76 9,67 0,00 32,43 KONV   
26,33 10,72 0,00 37,05 Összesen   

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 7,8% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra) 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 12,98% (Proiritás szint  átlag a 11/13-as id szakra) 
Országos és kiemelt projektek arányosítása 30,7%-kal történik 
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4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   
2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   

4,21 1,09 3,69 0,06 0,00 9,05 KMR 
29,53 2,46 20,77 9,20 0,00 61,96 KONV 
33,74 3,55 24,46 9,26 0,00 71,01 Összesen 

 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

6.1.1 

Bizonyítékokon alapuló 
egészségfejlesztési 
ismeretek kidolgozása az 
oktatás különböz  szintjei és 
különböz  korosztályok 
számára 

0,50 

A fels oktatás és a feln ttképzés minden 
célcsoportjára, azok képzettségéhez, 
készségeihez illeszked , teljes kör  
egészségfejlesztés tananyagainak, 
jegyzeteinek és oktatási eszközeinek 
kifejlesztése és bevezetése, ezáltal biztosítva 
a lakosság, illetve a felnövekv  generáció 
egészségtudatosságának növekedését.   

6.1.2 
Egészségre nevel  és 
szemléletformáló 
életmódprogramok 

10,66 

Az egészséges életmódot támogató, 
legfontosabb életmódtényez ket 
befolyásoló pozitív közösségi minták 
elterjesztése érdekében egészségfejlesztési 
programok megvalósítása az életmódot 
befolyásolni képes színtereken (települések, 
kistérségek, munkahelyek, oktatási és 
egészségügyi intézmények), valamint 
egészségfejlesztési tematikus programok 
megvalósítása útján.  

6.1.3. A 

Pilot jelleg  sz r programok 
(véd n i méhnyaksz rési 
illetve vastagbélsz rési 
programok) országos 
kiterjesztésének támogatása 

1,00 

A lakosság sz rési részvételének 
(átsz rtség) növelése korábbi pilot 
sz r programok (véd n i méhnyaksz rési 
illetve vastagbélsz rési programok) 
országos kiterjesztésével. 

6.1.3. B 
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
kampányok támogatása 

1,20 

Célzott népegészségügyi kommunikációs 
kampányok megvalósítása a lakosság 
egészségmagatartásának, népegészségügyi 
sz résekkel kapcsolatos attit djének 
befolyásolása, az öngondoskodás és egyéni 
felel sségérzet növelése érdekében. 

6.2.2.A 
Képzési programok az 
egészségügyi ágazat 
szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében 

5,74 
Az egészségügyi szolgáltatók min ségi 
humáner forrás fejlesztése a betegellátás 
szinvonalának növelése érdekében 

6.2.2.B Képzés és módszertani 
fejlesztés 0,50 

A képzések tananyagtartalmának, 
módszertanának (kurrikulum, szakmai és 
vizsgakövetelmény, képzési terv) 
fejlesztése, mely els dlegesen a min ségi 
kontrolltényez k bevezetését célozza, az 
országosan egységes és színvonalas képzés, 
gyakorlati oktatás biztosítása érdekében. 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

A konstrukció célja 

6.2.3 
Országos 
egészségmonitorozási és 
kapacitástérkép adatbázis- és 
alkalmazásfejlesztés 

1,00 

Az egészségorientált kormányzati és 
egészségpolitikai döntéshozatal 
kialakításának támogatása az 
egészségmonitorozás országos hálózatának 
kialakításával, és a progresszivitási 
szinteknek megfelel , szükséglet alapú 
kapacitástervezés megalapozásával. 

6.2.4 Foglalkoztatás intézményi 
támogatása 1,75 

Képzett szakemberek foglalkoztatásának 
támogatásán keresztül a betegellátás 
színvonalának növelése, valamint a 
humáner forrás egyenl tlenségek 
mérséklése, ezáltal hozzájárulva az 
egészségügyi ellátórendszer egyenszilárd 
m ködéséhez.  

6.2.5.A 

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Egységes 
küls  felülvizsgálati 
rendszer kialakítása a járó- 
és fekv beteg 
szakellátásban, valamint a 
gyógyszertári ellátásban   

0,95 

Az egységes, integrált küls  felülvizsgálati 
rendszer bevezetésének módszertani 
támogatása, egységes nemzetközi 
akkreditációs követelmény rendszernek 
megfelel en.  

6.2.5.B 

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Standardokon alapuló 
egységes küls  
felülvizsgálati rendszer 
bevezetésére történ  
felkészülés támogatása - 
pilot projekt  

0,75 
Az egységes küls  felülvizsgálati rendszer 
bevezetésére történ  felkészülés támogatása 
járó- és fekv beteg szakellátó 
intézményekben pilot jelleggel.  

6.2.5.C 

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Területi 
együttm ködések 
kialakításának, 
fejlesztésének szakmai, 
módszertani támogatása  

0,60 

A Térségi Egészségszervezési Központok 
létrehozását segít  egészségügyi 
ellátórendszer szakmai átszervezésének 
módszertani megalapozása a Semmelweis 
Tervvel összhangban. 

6.2.5.D 
Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Területi 
együttm ködés támogatása 

11,40 

A Semmelweis Tervvel összhangban 
általános cél a Térségi Egészségszervezési 
Központ rendszerének létrehozása, ezáltal 
hozzájárulva az egészségügyi ellátórendszer 
átstrukturálásához, teljesítményének 
javításához.  

6.2.7 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer bevezetésének 
támogatása - módszertan- és 
képzésfejlesztés az eTAJ 
rendszerhez kapcsolódóan  

1,00 
Az e-TAJ funkción alapuló, egyedileg 
azonosított betegadatok feldolgozásának 
korszer sítése a szükséges módszertan és 
oktatási anyagok fejlesztésével. 

6. Prioritás 37,05   



2. melléklet az 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz
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A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  

2011-2013. évekre szóló akcióterve 
 
TIOP 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaer -piaci helytállást biztosító kompetenciák 
fejlesztéséhez, továbbá a fels oktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges 
formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

 
2.  A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 
Megfelel  IKT-berendezéssel (definíció: 
interaktív tábla és hozzátartozó munkaállomás) 
felszerelt tantermek száma  

db output 1 286 35 000 

Fels oktatási aktivitásra, kutatásra alkalmas, 
korszer  komplex terek (a program keretében 
felújított, ill. újonnan épített) mennyisége 

m2 output 0 100 000 

A számítógépet használó tanulók aránya az 
iskolákban  % eredmény 68,1 95 

Közm vel dési intézmények nem formális, 
informális képzésein résztvev k száma f  eredmény 8 900 000 13 500 000 

M szaki, matematika vagy egyéb 
természettudományos diplomával rendelkez k 
1000 f re jutó száma a 20-29 éves korosztályban 

f  eredmény 5,8 6,5 

% eredmény 20 20  
(6. évfolyam) 

% eredmény 24 20 
(8. évfolyam) 

Iskolák és iskolafokozatok közötti szegregáció 
indexe (az iskolai átlagos teljesítmény és a 
tanulók egyedi olvasási-, szövegértési 
teljesítménye között megfigyelt kapcsolat 
er ssége - a tanulók egyedi olvasás-szövegértési 
eredményei szóródásában az iskolák átlagos 
eredményei által magyarázott rész) % eredmény 48 30 

(10. évfolyam) 

Könyvtári távhasználatok száma db output 24 100 000 38 000 000 
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3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2011 2012 2013 Összesen   
0,00 0,00 0,00 0,00 KMR 
14,57 10,65 0,00 25,22 KONV 
14,57 10,65 0,00 25,22 Összesen 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KMR 
120,54 4,00 10,70 14,60 0,00 149,84 KONV 
120,54 4,00 10,70 14,60 0,00 149,84 Összesen 
 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

1.1.1. 
Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztés a 
közoktatásban 

10,30 

Közoktatási intézményekben az IKT 
kompetenciák, készségek és képességek 
fejlesztését, továbbá az ezen intézmények 
kommunikációját, adminisztrációját segít  
eszközök beszerzése 

1.1.2 
Hatékony informatikai 
infrastruktúra a 
közoktatásban II. szakasz 

1,19 

A TIOP 1.1.2 els  szakaszában kialakított 
informatikai infrastruktúra b vítése, 
fejlesztése annak érdekében, hogy a már 
meglév  és a majd kialakítandó különböz  
oktatási rendszerek, valamint az oktatás 
ágazati szint  tervezéséhez és irányításához 
szükséges rendszerek m ködtetése az 
alapinfrastruktúra oldaláról az elkövetkez  
évekre is biztosított legyen. 

1.2.1. 

 
Agóra - multifunkcionális 
közösségi központok és 
területi közm vel dési 
tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása 

4,86 

A program alapvet  célja olyan 
multifunkcionális közösségi központok 
fejlesztése, amelyek alkalmassá válnak a 
területi szakmai-tanácsadó és módszertani 
feladatok elvégzésére, a sajátosan kialakított 
épített környezetben a közösségi-
m vel dési, oktatási-feln ttképzési és 
szolgáltató funkciók mentén gazdag 
kulturális kínálatot biztosító m ködésre, a 
helyi társadalom fejlesztésére.  

1.2.2. 

Múzeumok és levéltárak 
iskolabarát fejlesztése, 
oktatási-képzési szerepének 
infrastrukturális er sítése 3. 
ütem 

0,87 

A múzeumokban és levéltárakban rzött 
tudásbázis nagyobb oktatási 
hasznosulása érdekében cél: 
• a képzési potenciál magasabb fokú 
kihasználása az átfogó kompetencia- és 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

készségfejlesztés érdekében 
(oktatóterek); 
• kiállítások formájában nem, vagy ritkán 
látható állományhoz való 
hozzáférés kiszélesítése, kiemelt 
figyelemmel az oktatási 
hasznosulás lehet ségeire, a fizikai közelség 
és tanulmányozhatóság lehet ségeinek 
megteremtésére (látványtárak, tanulmányi 
raktárak); 
• a digitalizált kulturális örökségi 
értékekhez való hozzáférés
el segítése (virtuális pontok).  

1.2.3. 
Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése - "Tudásdepó 
Expressz" 3. ütem 

1,61 

A településen él k hagyományos és online 
könyvtári ellátásának javítása a nyilvános 
könyvtári rendszerhez tartozó (kiemelten 
települési, városi, községi), valamint az 
iskolai könyvtárakban. A megcélzott 
infokommunikációs fejlesztések révén az 
országos könyvtári szolgáltató rendszerek 
közvetlenül elérhet vé válnak, ezzel a 
kisebb könyvtárak is korszer , min ségi és 
akadálymentesített szolgáltatásokhoz 
juttatják olvasóikat, akár könyvtárbuszok 
segítségével is. 

 1.2.5  

Infrastrukturális fejlesztések 
az esélyegyenl ség elv   
min ségi oktatás és az egész 
életen át tartó tanulás 
támogatása érdekében az 
LHH kistérségekben 

0,60 

Az élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez 
szükséges egységes alapinformatikai 
infrastruktúra kialakítása az LHH 
kistérségek a közoktatási és közm vel dési 
intézményeiben, a kompetencia-alapú 
oktatás elterjesztése és a területi 
különbségek mérséklése érdekében.  

1.3.1 
Speciális infrastruktúra 
fejlesztés és eszközbeszerzés 
a fels oktatásban 

5,79 Infrastruktúra fejlesztés 
Eszközbeszerzés 

1. Prioritás 25,22   
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TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
 
I. A Prioritás bemutatása 
  
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás célja, hogy hozzájáruljon egy a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselv  ellátórendszer 
kialakításához, amely az er források koncentrálásával magasabb átlagos min ség  és költséghatékonyabb 
gyógyító-megel z  ellátásokat nyújt az igénybevev knek. Alapvet  cél, hogy a hozzáférés egyenl tlenségei 
mérsékl djenek, és a rendszer a szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb 
felhasználásával – hosszú távon is fenntartható maradjon. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 
Az aktív fekv - és járóbeteg-szakellátást 
hozzáférési standardokon belül el nem ér  
települések száma 

db  Eredmény 357 253 

Intézményközi informatikai rendszerbe bevont 
egészségügyi szolgáltatók száma db  Eredmény 39 120 

Digitalizált képalkotó eljárások arányának 
növekedése a diagnosztikában % Eredmény 38,7% 50% 

Mentéshez szükséges feltételek kiépülésével a 
mentés által 15 percen belüli elérhet  lakosság 
arányának növekedése 

% Eredmény 79% 90% 

Súlyponti kórházak kiemelt feladatok ellátáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásainak hozzáférési 
standardoknak megfelel  elérhet sége 

% Eredmény 80% 95% 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 
okozta standardizált halálozási arányszám F  Hatás 32 507 30 882 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2011 2012 2013 Összesen   
0,00 0,00 0,00 0,00 KMR 
74,15 3,00 0,00 77,15 KONV 
74,15 3,00 0,00 77,15 Összesen 

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0 /100 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0 
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4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   
2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KMR 
239,92 2,10 72,05 3,20 0,00 317,27 KONV 
239,92 2,10 72,05 3,20 0,00 317,27 Összesen 

 
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)  
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

2.1.1.  
Regionális járóbeteg 
szakellátó intézmények 
fejlesztése 

3,00 

Cél a járóbeteg szakellátás színvonalának 
növelése a legmagasabb progresszivitási 
szint kialakításával, és a regionális és 
megyei szint  járóbeteg-szakellátó 
intézmények hálózatának létrehozásával.  

2.1.3. 
Aktív kórházi ellátásokat 
kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése 

10,00 

A Semmelweis Tervben megfogalmazott 
térségi egészségszervezés elvével 
összhangban cél a betegeknek a hospitális 
ellátás irányából a járóbeteg ellátás irányába 
való terelése, a jelenleg még kórház-
centrikus magyar ellátórendszer 
átstrukturálásához való hozzájárulás.   

2.2.2 Sürg sségi ellátás fejlesztése 
(SO1 és SO2) 4,00 

A sürg sségi betegellátás korszer , 
integrált, optimális feladatmegosztáson 
alapuló, szakmailag egységes rendszerének 
és központjainak kialakítása, fejlesztése az 
ellátás hatékonyságának és az ellátás 
min ségének növelése érdekében. 

2.2.4. 
Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúra-
fejlesztés a fekv beteg-
szakellátásban  

44,05 

A Semmelweis Tervben megfogalmazott 
térségi egészségszervezés elvével 
összhangban alapvet  cél a magas 
színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló 
társadalmi esélykülönbségek csökkentése, a 
struktúraváltás és ellátás racionalizálás 
megvalósítása fekv beteg-szakellátó 
intézményrendszerben.  

2.2.5. 
Korszer  regionális 
onkológiai hálózat 
kialakítása és fejlesztése 

6,80 

Cél az országos, költséghatékony módon 
m köd  homogén onkológiai ellátó hálózat 
kialakítása, regionális onkológiai centrumok 
és megyei decentrum intézmények 
rendszerének létrehozása. 

2.3.1.  

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Központi 
informatikai rendszerek 
fejlesztése az intézményen 
belüli betegazonosítási 
rendszerek fejlesztésének 
biztosításához - Intézményen 

4,20 

Cél, hogy az alap-, a járóbeteg-, és a 
fekv beteg-szolgáltatók rendelkezzenek 
olyan intézményen belüli informatikai 
megoldásokkal, amelyek lehet vé teszik a 
transzparens, adattorzítástól mentes 
betegazonosítási, betegforgalmi, 
finanszírozási, illetve elszámolási 
rendszerek m ködtetését.   
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

belüli betegazonosítási 
rendszerek fejlesztése 

2.3.2. 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Elektronikus 
közhiteles nyilvántartások és 
ágazati portál fejlesztése 

2,10 

Az egészségügyi ágazat közhiteles 
nyilvántartásainak létrehozása és 
publikálása, ehhez az adatkörök fenntartása 
intézményi szerepköreinek és felel sségi 
szabályrendszerének létrehozása. 

2.3.3. 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Térségi, 
funkcionálisan integrált 
intézményközi információs 
rendszerek kiépítése 

3,00 
Az egészségügyi ellátórendszer intézményei 
közötti informatikai interoperabilitás 
megteremtése regionális/lokális 
fejlesztéseken keresztül. 

2. Prioritás 77,15   
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TIOP 3. Prioritás A munkaer -piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 
 
I. A Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás célja a munkaer -piaci és társadalmi integrációt segít  szolgáltatásoknak a fejlesztése, 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása. A prioritás keretében az aktív álláskeresést és 
munkavállalást segít  és támogató, továbbá a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül 
sor. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

Új kezdés kombinált indikátora (Azok arányát 
mutatja, akik a munkanélküli regiszterbe való 
bekerülést követ  6/12 hónapon belül nem 
részesültek támogatásban és szolgáltatásban – 
Európai Foglalkoztatási Stratégia – a 6/12 
hónappal korábban el ször vagy ismételten 
regisztrált munkanélküliekre) 

25 éven 
aluliak (%) 

25 éven 
felüliek (%) 

eredmény 
eredmény 

Bázis (2005): 
24,6 %, Bázis 
(2005): 18,5 

% 

 
Cél (2013): 

19 % 
 

Cél (2013): 
14,5 % 

Az aktív munkaer -piaci eszközökkel nyújtott 
munkaer -piaci szolgáltatásokban részesül k 
közül a programok befejezését követ  3. 
hónapban bejelentett járulékfizet  állással 
rendelkez k aránya 

% hatás Bázis (2005): 
57,9% 

Cél (2013): 
65% 

Korszer sített szociális és gyermekvédelmi 
intézményi fér helyek száma db kimenet 0,00 Cél(2013): 9 

000 

Akadálymentes központi fenntartású 
közszolgáltatások aránya % eredmény  40% Cél(2013): 

100 % 
 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)   

2011 2012 2013 Összesen   
24,02 25,93 0,00 49,95   

Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 2,68% 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0% 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 
36,60 8,57 18,02 25,93 0,00 89,12 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

3.2.1. 

Az integrált rendszer 
kereteinek megteremtése a 
foglalkoztatási szolgálat 
infrastruktúrájának 
fejlesztésével 

6,00 

A projekt célja az aktív munkaer -piaci 
politikák eredményességének és 
hatékonyságának javítása érdekében az 
ÁFSZ által nyújtott szolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a 
kapacitások b vítése, új feladatainak 
ellátásához szükséges feltételek 
megteremtése, az új szolgáltatási modell 
kiterjesztése. 

3.2.2 
A komplex rehabilitációhoz 
szükséges infrastrukturális 
feltételek megteremtése 

3,99 

A komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása és fejlesztése új 
telephely létesítésével (modell érték  
komplex rehabilitációs központ létrehozása) 
a konvergencia régióban, továbbá látássérült 
személyek és komplex rehabilitációt nyújtó 
szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez 
szükséges infrastrukturális kapacitások 
b vítése.  

3.2.3. 
A kistérségekben a 
közösségi szolgáltatások 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

10,40 

Modellérték  innovatív, többfunkciós 
szolgáltató központok kialakítása révén a 
komplex kistérségi felzárkóztató 
programokhoz kapcsolódóan az ott él k 
általános hozzáférési problémáinak 
enyhítése, ellátásainak korszer sítése, 
helyzetük javítása. 

3.3.1 A 
A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: 
akadálymentesítés 

8,00 

A fogyatékos emberek, továbbá az id skorú, 
járókerettel, babakocsival közleked , 
nagycsaládos, mozgásukban vagy 
kommunikációjukban egyéb okból 
átmenetileg akadályozott személyek 
életmin ségének javítása a 
közszolgáltatásokhoz való egyenl  esély  
hozzáférés megvalósítása útján. A 
kormányzati felel sségi körbe tartozó 
épületek komplex akadálymentesítése, és az 
abban nyújtott közszolgáltatások egyenl  
esély  hozzáférhet vé tétele.  

3.3.1 B 

A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok 
fejlesztése 

0,54 

A jelnyelvi tolmácsszolgálatok 
kommunikációs centrummá történ  
fejlesztése, ahol a hallássérült embereken túl 
a kommunikációjukban egyéb okból 
akadályozott – pl. beszédfogyatékos –, 
esetleg halmozottan sérült – pl. siketvak – 
emberek számára is nyújthatók alapvet  
kommunikációs szolgáltatások. 

3.3.1 C 
A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: az elemi 
rehabilitáció infrastrukturális 

3,00 
Az elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz 
való egyenl  esély  hozzáférés javítása és 
b vítése, infrastruktúra fejlesztése, a 
speciális szolgáltatások nyújtásához 
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve 

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

A konstrukció célja 

feltételeinek kialakítása szükséges tárgyi eszközök biztosításával. 
Az elemi rehabilitációs szolgáltatás 
kialakítása 12 megyében, ahol ezen 
szolgáltatások jelenléte még nem kialakított. 

3.4.1 
Bentlakásos intézmények 
kiváltása, új kapacitások 
létesítése 

10,00 

Nagy létszámú bentlakásos intézmények 
kiváltása a jogszabályi feltételeknek 
megfelel , korszer  elhelyezési feltételek 
biztosítása érdekében "A" komponens: 
szociális intézmények  "B" komponens: 
gyermekvédelmi intézmények 

3.4.2 
Önkormányzati, állami, 
egyházi, nonprofit 
fenntartású bentlakásos 
intézmények korszer sítése 

5,77 

A bentlakásos intézmények 
korszer sítésének célja a lakók 
életmin ségének javítása az 
intézményekben uralkodó rossz 
infrastrukturális adottságok és a hiányos 
felszereltség leküzdése, illetve az 
életviszonyok humanizálása és 
modernizálása révén.  

3.4.3. 
Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon 

2,25 
Új, vegyes szakmai profilú, többfunkciós 
javítóintézet létrehozása fiúk részére a 
Dunántúlon.  

3. Prioritás 49,95   
 



A Kormány 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek
költségnövekményeinek jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja

a) a „4. sz. fõút Hajdú-Bihar megyei szakasz 11,5 t burkolaterõsítés” kiemelt projekt,

b) a „31. sz. fõút JNSZ és Heves megyei szakaszainak 115 kN burkolat megerõsítése” kiemelt projekt,

c) a „13. sz. fõút Komárom elkerülõ” kiemelt projekt,

d) az „M8 gyorsforgalmivá fejleszthetõ út Kecskemét (M5) – Szolnok (Abony-elkerülõ) szakasz tervezési munkái”

kiemelt projekt

támogatásának növelését a melléklet szerint.

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdések módosításáról

az 1. pontban meghatározottak szerint intézkedjen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A kiemelt projekt címe
Kedvezmé-

nyezett
megnevezése

Az eredeti
Támogatási
Szerzõdés

aláírása (év)

Eredeti
támogatási
összeg (Ft)

Támogatás-
növekmény
összege (Ft)

Módosított
támogatási
összeg (Ft)

Érintett
KÖZOP prioritás

4. sz. fõút Hajdú-Bihar
megyei szakasz 11,5 t
burkolaterõsítés

NIF Zrt. 2009 3 365 800 000 183 741 349 3 549 541 349 3

31. sz. fõút JNSZ és
Heves megyei
szakaszainak 115 kN
burkolat
megerõsítése

NIF Zrt. 2009 903 022 333 109 014 181 1 012 036 514 3

13. sz. fõút Komárom
elkerülõ

NIF Zrt. 2009 1 930 537 763 14 539 326 1 945 077 089 3

M8 gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út
Kecskemét (M5) –
Szolnok
(Abony-elkerülõ)
szakasz tervezési
munkái

NIF Zrt. 2009 1 440 000 000 91 066 560 1 531 066 560 3
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A Kormány 1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû nagyprojekt támogatásának
növelésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja a „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû nagyprojekt – a 2010 decemberében

megkötött támogatási szerzõdésben meghatározott – 59 313 199 962 Ft támogatási összegének emelését legfeljebb

bruttó 11 636 167 001 Ft-tal, összesen legfeljebb 70 949 366 963 Ft-ra azzal, hogy a jóváhagyott támogatás

felhasználására, a támogatási szerzõdés módosítására az eredményhirdetést követõen a nyertes ajánlatban szereplõ

árajánlat figyelembevételével, az annak alapján számított tényleges többletigény mértékéig kerülhet sor,

2. elrendeli az 1. pontban foglaltak szerint átdolgozott támogatási kérelem benyújtását az Európai Bizottsághoz.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról

1. A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozat 7. pontjában a „2012.” szövegrész

helyébe a „2013.” 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 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal

és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás

megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.22. pontja alapján a következõket

határozza el:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása,

feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által

hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány felhívja

a) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az

Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ

kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
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b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint

mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója;

c) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a megszûnt Alapítvány azon feladatainak további ellátásáról,

amelyek a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény alapján nem tartoznak a Magyar Mûvészeti

Akadémia feladatkörébe.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. augusztus 31.

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi

eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére, és ezen kijelölt személyek tevékenységéhez szükséges tárgyi

feltételek biztosítására. A vagyonelszámoló eljárása során a Magyar Mûvészeti Akadémia érdekeire, és a Pesti Vigadó

épületének megóvására, közcélú használhatóságára tekintettel jár el.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 15.

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Alapítvány vagyonának számbavételérõl, és

– legfeljebb az Alapítvány vagyona értékének erejéig – hitelezõinek kielégítésérõl. A megszûnt Alapítvány jogutódja

a gazdasági társasági üzletrészek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Az Alapítvány fennmaradó

vagyonát a Kormány az alapítványi célhoz hasonló célra, a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatására fordítja.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. augusztus 31.

5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy amennyiben a vagyonelszámolás során a védendõ

közérdekre tekintettel költségvetési forrás bevonása válik szükségessé, errõl készítsen döntési javaslatot a Kormány

számára.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. augusztus 31.

6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban

foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 27,2 millió forint

átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet

XVIII. Külügyminisztérium fejezet 1. Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség fejezet

1. Miniszterelnökség cím javára a melléklet szerint.

Felelõs: külügyminiszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult
ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából
Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról
és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet

okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás elszámolása

érdekében a következõ határozatot hozza:

A Kormány

1. jóváhagyja az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználásának minisztériumok közötti,

az 1. melléklet szerinti felosztását és felhívja a belügyminisztert, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó

támogatás minisztériumok közötti, az 1. melléklet szerinti felosztását a támogatás elszámolásáért felelõs

minisztériumokat vezetõ miniszterekkel egyeztetve indokolt esetben módosítsa;

Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatosan

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás elszámolásáért felelõs minisztériumokat vezetõ miniszterekkel és

a végrehajtásban résztvevõ alárendelt szervekkel kötendõ támogatási megállapodásokban rögzítse a támogatás

felhasználásának ágazati célterületeit, és az arról történõ elszámolás feltételeit;

Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a határozat közzétételét követõ 60. munkanap

3. felhívja a belügyminisztert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján

az Európai Bizottság által átutalt Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás aktuális árfolyamon vett

forintértékét fizesse be a Magyar Államkincstár 10032000–01034028 számú Különleges bevételek számláján

a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 7. Egyéb uniós bevételek cím,

4. Uniós támogatások utólagos megtérülése alcím, 5. Uniós támogatások utólagos megtérülése jogcím-csoport

elõirányzatra;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

4. felhívja a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, a vidékfejlesztési minisztert és

a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatási szerzõdések szerint számoljon el

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatással;

Felelõs: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a 2. pont szerinti támogatási szerzõdésekben meghatározott határidõben

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a mûködés feltételeit annak érdekében, hogy az Európai Uniós

Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság ellássa az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás

felhasználásának ellenõrzését és kibocsássa az érvényességi jelentést;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatosan
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6. a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet

okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország részére biztosított támogatás

felhasználásáról szóló 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozatot visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó 2011. évi támogatás felhasználásának címzettjei

és a minisztériumonként felhasználható támogatási összegek

Támogatás címzettje
Támogatás összege

(euró)*

Belügyminisztérium 2 593 803

Honvédelmi Minisztérium 278 979

Nemzeti Erõforrás Minisztérium 201 451

Vidékfejlesztési Minisztérium 18 893 918

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 517 621

Összesen: 22 485 772

* Megjegyzés: Az aktuális árfolyam alapján a forintösszeg késõbb számítandó.

A Kormány 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a gépkocsivezetõi

feladatok ellátásának biztosítása érdekében 10,4 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és

Ellátási Fõigazgatóság cím terhére, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 14. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium Vagyonkezelõ Központ cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz
38718

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi157.szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében 
Költségvetési év: 2011 

                                 Millió forintban, egy tizedessel 

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 KIADÁSOK 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

 XVII.       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          

000516  12        Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság         

      1            Működési költségvetés     
       1       Személyi juttatások  -8,3 -58,0  

       2       Munkaadókat terhelő járulékok  -2,1 -14,6  

 X.       Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium         

300846  14        Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 

Központ 

       

      1            Működési költségvetés     
       1       Személyi juttatások +8,3 +58,0  

       2       Munkaadókat terhelő járulékok +2,1 +14,6  

 Az előirányzat-módosítás érvényessége:   b) következő év költségvetésébe beépülő  
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2011 

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 BEVÉTELEK 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

                                      

 Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b)  következő év költségvetésébe beépülő  
  

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 TÁMOGATÁS 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

 XVII.       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium   

000516  12        Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság    - 10,4 -72,6  

        Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   

300846 X. 14        Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 

Központ 

  + 10,4  +72,6  

                                      

 Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) következő év költségvetésébe beépülő  

                      Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 
időszakra 

  +/ -22    

                

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki 
 Az előirányzatok felhasználása/zárolása  

(módosítás +/-) 
 

Összesen: 

 I.  

negyedév

 II.  

negyedév

 III.  

negyedév

 IV.  

negyedév

 Fejezet   1 példány  időarányos           

 Állami Számvevőszék   1 példány  teljesítményarányos           

 Magyar Államkincstár   1 példány  egyéb: azonnal  10,4   10,4

 Nemzetgazdasági Minisztérium   2 példány             
 

x/ Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni 



A Kormány 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel nem használt
részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 123/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1487,9 millió forint
1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló CLXIX. törvény
1. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 39. 2011. évi magyar
EU elnökségi feladatok alcím terhére. 

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. tudomásul veszi az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 123/A. § (1) bekezdése a) pontja alapján a
XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 39. 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok
alcím terhére 2761,2 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítását.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XVIII. Külügyminisztérium

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

18 Bethlen Gábor Alap támogatása

284967 2 Eseti támogatás 1487,9

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

270889 39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások –1487,9

LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatás

263167 2 Egyéb támogatások 1487,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

Amódosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás 1487,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

Amódosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

XVIII. Külügyminisztérium

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

270889 39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok –1487,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Azadatlap5példánybantöltendõki
Atámogatásfolyósítása/zárolása

(módosítása+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 1487,9 1487,9

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám- és kapcsolódó
igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a belföldre irányuló

kormányzati kommunikáció koordinálásával, továbbá e tevékenység keretében elemzések elkészítésével, valamint egyes

miniszterelnöki megbízottak feladatainak ellátásával kapcsolatban a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi

CLXIX. törvény 1. számú melléklet XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím terhére, a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára 4 010 ezer forint, a XII. Vidékfejlesztési

Minisztérium 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára

1 085 ezer forint, a XIII. Honvédelmi Minisztérium 1. Honvédelmi Minisztérium cím 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím

terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára 1 085 ezer forint, a XIV. Belügyminisztérium, 1. Belügyminisztérium

igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára 1 085 ezer forint, a XV. Nemzetgazdasági

Minisztérium 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára

5 297 ezer forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére,

a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára 1 085 ezer forint, a XVIII. Külügyminisztérium 1. Külügyminisztérium

központi igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára 1 085 ezer forint, a XX. Nemzeti Erõforrás

Minisztérium 1. Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség 1. Miniszterelnökség cím javára

1 085 ezer forint 1. számú melléklet szerinti elõirányzat-átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

vidékfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

külügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás
következõ

évre
áthúzódó

hatása

A módosítást
elrendelõ

jogszabály/
határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 351 –19 638

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 839 –5 199

3 Dologi kiadások -180 1 471

XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 402 59 339

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 340 15 563

3 Dologi kiadások 1 055 1 023

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások -844 –4 078

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –844 –4 078

38724
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –844 –4 078

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –3 689 –15 233

2 Munkaadókat terhelõ járulékok -889 –3 986

3 Dologi kiadások –719 –2 020

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –844 –4 078

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –844 –4 078

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –844 –4 078

2 Munkaadókat terhelõ járulékok –215 –1 063

3 Dologi kiadások –26 –79

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

Amódosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemeltelõirányzatneve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás
következõ

évre
áthúzódó

hatása

A módosítást
elrendelõ

jogszabály/
határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 4 010 –23 366

XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 7 797 75 925

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása –1 085 –5 220

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása –1 085 –5 220

XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása –1 085 –5 220

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása –5 297 –21 239

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása –1 085 –5 220

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása –1 085 –5 220

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása –1 085 –5 220

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra +/–26 fõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: AZONNAL 11 807 11 807
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   
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A Kormány 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán
szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 1054 Budapest,
Báthory u. 12. szám alatti ingatlan bérleti díj fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében 47,8 millió forint
átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság cím terhére, a X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, a melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 157. szám 38727



Melléklet az 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozathoz
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében 
Költségvetési év: 2011 

                                Millió forintban, egy tizedessel 

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 KIADÁSOK 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

 XVII.       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          

000516  12        Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság         

      1            Működési költségvetés   - 47,8  -18,1   
       3       Dologi kiadások   -47,8 -18,1  

 X.       Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium         

000505  1        Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása        

      1            Működési költségvetés   +47,8  +18,1   
       3       Dologi kiadások +47,8 +18,1  

 Az előirányzat-módosítás érvényessége:   b) következő év költségvetésébe beépülő  
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2011 

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 BEVÉTELEK 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

                                      

 Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b)  következő év költségvetésébe beépülő  
  

 Állam-  

háztartási  

egyedi  

azonosító 

 Fejezet  

szám 

 Cím 

szám 

 Al- 

cím 

szám 

 Jog-  

cím  

csop. 

szám 

 Jog-  

cím  

szám 

 Előir. 

csop. 

szám 

 Ki- 

emelt 

előir. 

szám 

 Feje- 

zet 

név 

 Cím 

név 

 Al- 

cím 

név 

 Jog- 

cím 

csop. 

név 

 Jog- 

cím 

név 

 Előir.

csop. 

név 

 TÁMOGATÁS 

  

Kiemelt előirányzat neve 

 A módosítás 

jogcíme 

 Módosítás 

(+/-) 

 A módosítás 

következő 

évre  

áthúzódó 

hatása 

 A módosítást 

elrendelő  

jogszabály/határozat 

száma 

 XVII.       Nemzeti Fejlesztési Minisztérium   

000516  12        Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság    - 47,8 -18,1  

 X.       Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   

000505  1        Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása    + 47,8  +18,1  

                                      

 Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) következő év költségvetésébe beépülő  

                      Foglalkoztatottak létszáma (fő) - 
időszakra 

      

                

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki 
 Az előirányzatok felhasználása/zárolása  

(módosítás +/-) 
 

Összesen: 

 I.  

negyedév

 II.  

negyedév

 III.  

negyedév

 IV.  

negyedév

 Fejezet   1 példány  időarányos           

 Állami Számvevőszék   1 példány  teljesítményarányos           

 Magyar Államkincstár   1 példány  egyéb ............... azonnal  47,8   47,8

 Nemzetgazdasági Minisztérium   2 példány             
 

x/ Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. 



A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
az Ipari Park Tanácsról

1. A Kormány az ipari parkok létesítésének és mûködésének elõsegítése érdekében – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése

alapján – létrehozza az Ipari Park Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) ipari parkokkal kapcsolatos döntéseiben

közremûködõ javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testület.

3. A Tanács feladatai:

a) az ipari parkok helyzetét, fejlõdését, értékelését bemutató anyagok és az értékelés alapján kidolgozott, a fejlõdést

elõsegítõ intézkedésekre vonatkozó javaslatok véleményezése;

b) az ipari parkokra vonatkozó támogatáspolitikai javaslatok véleményezése;

c) az „Ipari Park” cím elnyerését szolgáló pályázati kiírások tervezetének, a beérkezett pályázatok értékelésének és a

cím odaítélésére vonatkozó javaslatoknak a véleményezése;

d) az „Ipari Park” cím megállapodás tervezetének véleményezése, az érvényes megállapodások teljesítése

ellenõrzésének, felülvizsgálatának, értékelésének véleményezése, a megállapodás megszegése esetén a cím

megvonására vonatkozó javaslatnak a véleményezése;

e) az ipari parkokkal kapcsolatos munkaanyagok, megtett intézkedések véleményezése.

4. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt állami vezetõ.

5. A miniszter felkérése alapján a Tanács további tagjai:

a) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium,

b) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

d) a Magyar Innovációs Szövetség,

e) az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége,

f) az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesülete (IPE),

g) a Magyar Tudományos – Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége,

h) a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége

egy-egy képviselõje.

6. A Tanács mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a minisztérium látja el.

7. A Tanács mûködésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, a meghívottak Tanács

ülésén való részvételét, valamint a Tanács tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend

tartalmazza. A Tanács ügyrendjét – a tagok véleményének kikérését követõen – a miniszter állapítja meg.

8. A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg.

9. A Tanács üléseirõl emlékeztetõ készül, amelyben a Tanács tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben

a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és részletességû bemutatásával kell rögzíteni.

10. Az ipari parkok hálózatosodásának, a vállalkozások együttmûködésének, klaszteresedésének elõsegítése, az ipari

parkok egymás közötti, valamint az ipari parkok és a kormányzat, önkormányzatok közötti kommunikáció javítása

céljából a Tanács külsõ és belsõ kommunikációs platformjaként országos ipari park portált kell létrehozni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. január 1.

11. Ez a határozat a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló
1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

1. A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm.

határozat [a továbbiakban: 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat] 2. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány egyetért azzal, hogy:]

„2. a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a Magyar

Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdés második mondata értelmében a kormányhatározatban

megjelölt feladatok teljesítésének elsõbbséget biztosítva, 8 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az MFB

Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram), amelyben azon, a 800/2008/EK bizottsági

rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ, mezõgazdasági termékek elsõdleges

elõállításával foglalkozó vállalkozás, mezõgazdasági õstermelõ, családi gazdálkodó vehet részt, aki ezen tevékenysége

vonatkozásában a 2011. évi tavaszi fagyok következtében az ültetvényeiben elszenvedett fagykárát a jogszabályoknak

megfelelõ módon igazolja;

– a hitel a mezõgazdasági termeléshez szükséges forgóeszköz beszerzésére, mûködési költség finanszírozására

fordítható,

– a hitel éven belüli és éven túli lejáratú, mezõgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható,

– a hitelt az MFB Zrt. közvetítõi hálózat igénybevétele mellett nyújtja,

– a hitel összege a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén 1600 ezer

forint/ha, hitelfelvevõnként maximum 10 millió forint, a minimális hitelösszeg 500 ezer forint,

– a hitel futamideje maximum 20 év, azon belül 3 év tõketörlesztési türelmi idõvel,

– a hitelt az MFB Zrt. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os mértékû készfizetõ kezességvállalása

mellett nyújtja, amely mellé az MFB Zrt. további bankári biztosítékot kérhet,

– a hitel a hitelfelvevõ számára banki kamat- és költségmentesen (beleértve a hitelnyújtással kapcsolatban

esetlegesen felmerülõ értékbecslés, közokiratba foglalás, zálogbejegyzés stb. költségeit) kerül nyújtásra (kamat- és

költségmentes hitelnyújtásként értelmezve a 100%-os kamat- és költségtámogatással nyújtott hitelt is) azzal, hogy az

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kapcsolódó kezességvállalási díja a hitelfelvevõt terheli,

– a kamatmentességbõl, költségmentességbõl, kedvezményes kezességvállalási díjból származó támogatás

nyújtására a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és

középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról

szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet)

11. cikke alapján kerül sor azzal, hogy a kifizethetõ támogatást 50%-kal csökkenteni kell az olyan mezõgazdasági

termelõk esetében, akik nem kötöttek biztosítást az éves átlagtermésük, vagy a termeléssel összefüggõ hozamértékük

legalább 50%-ára;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.”

2. Az 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat 2. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány egyetért azzal, hogy:]

„2. c) a hitelhez 100%-os, az a) pont szerinti kamat- és költségtámogatás kapcsolódik, amelynek forrása

a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások elõirányzata azzal, hogy

a szükséges forrásokat az ezen elõirányzatot terhelõ egyéb kiadásokon felül kell biztosítani;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos"

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 110/2011. (XII. 22.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban
és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos
fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésérõl szóló egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában
kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös 
elismerésérõl szóló egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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	A Kormány 283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosí

	A Kormány 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Petõ (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt

	A Kormány 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl 38371

	A Kormány 286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011

	A Kormány 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38373

	A Kormány 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a Közbeszerzési Döntõbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról 38379

	A Kormány 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 38381

	A Kormány 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 38389

	A Kormány 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a dohánytermékek jelölésérõl, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 38429

	A Kormány 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 38454

	A Kormány 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 

	A Kormány 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megilletõ támogatásokra vonatkozó szabályokról 38501

	A Kormány 295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítás

	A Kormány 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 38508

	A Kormány 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az ipari parkokról 38546

	A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 38549

	A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl 38550

	A Kormány 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 38553

	A belügyminiszter 56/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról 38580

	A belügyminiszter 57/2011. (XII. 22.) BM rendelete
	a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról 38582

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelete
	egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 38583

	A nemzetgazdasági miniszter 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fize

	A nemzetgazdasági miniszter 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
	a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáró

	A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról  38617

	A nemzeti fejlesztési miniszter 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelete
	a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 38617

	A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV. 7.) VM

	A vidékfejlesztési miniszter 133/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl 38624

	A vidékfejlesztési miniszter 134/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló  75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról 38630

	A vidékfejlesztési miniszter 135/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról 38631

	A vidékfejlesztési miniszter 136/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról 38633

	A vidékfejlesztési miniszter 137/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról 38643

	A vidékfejlesztési miniszter 138/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról 38645

	A vidékfejlesztési miniszter 139/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról  38646

	A vidékfejlesztési miniszter 140/2011. (XII. 22.) VM rendelete
	egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 38647

	A Kormány 1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a pénzügyi stabilitási gondokkal küzdõ tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételérõl 38650

	A Kormány 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati  tulajdonba adásáról 38650

	A Kormány 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról 38655

	A Kormány 1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról 38658

	A Kormány 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról 38658

	A Kormány 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótevének módosításáról  38671

	A Kormány 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról 38712

	A Kormány 1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” címû nagyprojekt támogatásának növelésérõl 38713

	A Kormány 1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról 38713

	A Kormány 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl 38713

	A Kormány 1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38714

	A Kormány 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011

	A  Kormány 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 38717

	A Kormány 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésû elõirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történõ átcsoportosításáról 38720

	A Kormány 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggõ létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról 38723

	A Kormány 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról 38727

	A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	az Ipari Park Tanácsról 38730

	A Kormány 1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
	a 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekrõl szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról 38731

	A miniszterelnök 110/2011. (XII. 22.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a Magyar Köztársaságban és az Ukrajnában kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésérõl szóló egyezmény létrehoz





