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Törvények

2010. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl*
Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE
1. §

2. §

Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 13 151 248,0 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 13 838 618,3 millió forintban,
c) hiányát 687 370,3 millió forintban állapítja meg.
(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz
nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti
– a belsõ és külsõ tételeket együttesen tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei
3. §

Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.

MÁSODIK FEJEZET
A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELÕSSÉGRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY
RENDELKEZÉSEIBÕL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2011–2013. ÉVRE VONATKOZÓAN
4. §

(1) 2012-ben a belsõ tételek hiánya legfeljebb 5 356 090,0 millió forint.
(2) 2013-ban az elsõdleges egyenlegcél 245 593,0 millió forint.
(3) A 2013. évben a központi alrendszer elsõdleges kiadásainak korrigált fõösszege a 2012. évi korrigált fõösszeghez
viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.
(4) A központi alrendszer külsõ tételeinek részletezését az Országgyûlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,
ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A központi alrendszer egyes tartalék-elõirányzatai
5. §

(1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések
jogcím-csoporton
a) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselõk és hivatásos állományú nemzeti szakértõk külön
kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-ai ülésnapján fogadta el.
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b)

(2)

(3)

(4)
(5)

a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdõ fiatalok
munkatapasztalat-szerzése támogatására,
c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti
munkáltatói kifizetésekre.
A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás
folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait az (1) bekezdés a)–b) pontjai tekintetében
a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék elõirányzatból átcsoportosítson a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított elõirányzatok cím,
5. mellékletben szereplõ 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre,
amennyiben a helyi önkormányzati létszám leépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló elõirányzat már
felhasználásra került.
Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a Költségvetési Tanács
Titkárságának megszûntetésével elért valós létszámcsökkenésekkel kapcsolatos személyi kifizetések.
Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére
a 2011. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ
járulékok kifizetése. Az elõirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
6. §

(1) A 2011. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. hitelfelvételre, értékpapír kibocsátásra és kezességvállalásra nem
jogosult.
(2) A 2011. évben a központi költségvetés Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére
történõ, 1000,0 millió forint összeget elérõ mértékû kötelezettségvállalásokat és – a központi költségvetés likviditási
helyzetére figyelemmel – a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a rábízott vagyon
vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
b) 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
c) 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2011. évben 25,0 millió forint;
d) 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2011. évi összesített bruttó
forgalmi értéke 10 000,0 millió forint lehet.
(4) A MiG-29-es repülõgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítésébõl származó bevételt a honvédelemért felelõs
miniszter 2011-ben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára használhatja fel.

7. §

(1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,
6980,0 millió forint összegû kiadási elõirányzatból egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó összeget az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttes döntésével, az ezt
meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatokra.
(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási
bevételek alcím bevételi elõirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt
esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphetõ.
(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím,
1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási elõirányzatai
között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási elõirányzatokat érintõen nem haladhatja meg
az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan elõirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet
az elõirányzattól.
(4) A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
felülvizsgálja a közfeladatot ellátó állami szervek, és azt követõen az állami tulajdonú gazdasági társaságok ingatlan
használatát, és biztosítja e szervek lehetõség szerinti állami tulajdonú ingatlanban történõ feladatellátását, illetve
amennyiben szükséges, az egyes szervek – az ellátott közfeladatot is figyelembe véve – összevont elhelyezését.
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8. §

(1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,
800,0 millió forint összegû kiadási elõirányzatból egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összeget
az agrárpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó
összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatokra.
(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és
2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi elõirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén
különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata
– legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphetõ.

9. §

(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2011. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított
bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.
(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)
által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébõl 2011. évben várható költségvetési bevétel Kormány által
meghatározott hányada hazai, illetve harmadik országokban megvalósuló, üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint hazai és harmadik országokban bekövetkezõ éghajlatváltozás
kezelésére felhasználható. 2011. évben a bevételbõl 560,0 millió forint kerül átcsoportosításra a fejlõdõ országok
részére nyújtandó klímafinanszírozásra a Külügyminisztérium fejezetben az 5. cím 22. Nemzetközi fejlesztési
együttmûködés és humanitárius segélyezés alcímen belül az átcsoportosításkor létrehozandó Üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcím-csoportra.
(3) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.
(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelõs minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói
egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti
felhasználására nyitott elõirányzatot az értékesítésbõl befolyt teljes bevétellel megnövelje.

10. §

(1) A 2011. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint
összeghatár alatt az államháztartásért felelõs miniszter és a közlekedésért felelõs miniszter együttes jóváhagyásával,
5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult
a) hitel, kölcsön felvételére,
b) garancia és kezesség vállalására,
c) értékpapír vásárlására,
d) váltó kibocsátására és elfogadására,
e) kötvény kibocsátására,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdés kötésére.
(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és az 57. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt
korlátozás nem vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdésben szereplõ gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt –
csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen vagy
közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
11. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 17 652,0 millió forintot köteles 2011. évben befizetni
a bevételeibõl az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés
részére, melyek esedékessége az elsõ három negyedév vonatkozásában a negyedévet követõ hó 20. napja, a negyedik
negyedévben december 10-e.
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(2) A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban
10-ei befizetési idõpontra.
(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 150,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(4) A fõvárosi, megyei kormányhivatalok (fõvárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala) 3932,2 millió forintot kötelesek
befizetni a bevételeikbõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap
20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(5) Ha az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó,
az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó
összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésõbb 2011. december 20-áig teljesíteni kell.
(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4100,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára
2011. évben egyenlõ részletekben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig, majd a tárgynegyedévet követõ
második hónap 20. napjáig.
12. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. §ának (3) bekezdése szerint 2011. január 1-jétõl az egy fõre
megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevõk egy fõre megállapított támogatási
normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni
elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás,
valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.
(2) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatívája 308 000 Ft/fõ/év.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2011. január 1-jétõl 437 300 forint.
(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(5) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények részére – a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem
tartozó szakokon – az államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított
hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája,
a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység
normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.

13. §

(1) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra
a 3. melléklet 15., 16. a)–e), 17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének
1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos
jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.
(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet 15.,
16. a)–d), és a 16. ea) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv
közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési,
a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsõde intézményi keretei között bölcsõdei
ellátásban részesülõk gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók
gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási idõkeret 25%-át
gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves idõkeretnek
az elõzõekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek
megfelelõen arányosan kell megállapítani.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplõ feladatmutatók alapján
az intézményi költségvetésben meglévõ és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás
különbözetét az irányító szervtõl igényelheti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján
dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.
(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.
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(1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplõ elõirányzatok beszedéséért – ha törvény másként nem
rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetõje tartozik felelõsséggel.
(2) A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 23–24. alcímhez tartozó jogcím-csoportok és a 30. alcím
26. jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási elõirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.
(3) A Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 1. alcím, 32. Építésügyi célelõirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek
mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggõ rendelkezések
15. §

(1) Az Országgyûlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és
kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerõpiaci Alap összesen
3970,7 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.
(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a Társadalmi megújulás Operatív Program társfinanszírozásához
pályázaton kívüli támogatás formájában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján
3000,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.
(4) A Munkaerõpiaci Alap fejezetben 10 000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra,
amelynek legfeljebb 40%-a az I. félévben, a fennmaradó rész a II. félévben használható fel az államháztartásért felelõs
miniszter döntése alapján.
(5) A Munkaerõpiaci Alap 64 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program megvalósításához.

16. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi forrásai terhére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (4)–(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerzõdésen, illetve nemzetközi
kötelezettséget keletkeztetõ külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából
következõen vállalt feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggõ rendelkezések
A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése
17. §

(1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 3 074 646,1 millió forintban,
c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös
méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió
forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Ny. Alap kezelõjének
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

19. §

(1) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban
részesülõ személyek évközi nyugellátás-emelésének végrehajtásával összefüggésben a Nyugdíjbiztosítási Alap
fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelõ
járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzatai tételes elszámolás alapján történõ
túlteljesülését.
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(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint
az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatója gyakorolja.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése
20. §

(1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 1 370 936,7 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 1 459 613,9 millió forintban,
c) hiányát 88 677,2 millió forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ
ellátás jogcím-csoport 1–18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímei
elõirányzatainak megemelésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. §-ban foglalt rendelkezés alapján évközben
végrehajtásra kerülõ intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi költségvetése 20. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét.

22. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül
az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között,
valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter
az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az E. Alap kezelõjének javaslatára
a 26. §-ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.
(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelõs
miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint
az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja.

23. §

(1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím,
4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka
jogcím-csoport elõirányzatából az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson
végre
a) a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás
jogcím-csoport elõirányzatainak féléves idõarányos összegét a 2011. június 30-áig teljesült kiadás nem haladja
meg,
b) az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka elõirányzatának
mértékéig a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 2011. november 30-áig teljesült kiadásának
figyelembevételével.
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(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással,
b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz
támogatással
kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ – az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt – bevételek
összegével.
24. §

Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést
az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti.

25. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza
az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek
elõirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves
teljesítményének finanszírozására.
(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza
az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.
(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget.
(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata
a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti
gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elõirányzat terhére az egészségbiztosításért felelõs miniszter kifizetést engedélyezhet
negyedévente legfeljebb az elõirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport
1., 2., 4. és 5. jogcím elõirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves idõarányos részét és teljes évi együttes összegét
a 2011. március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás
nem haladja meg.

26. §

Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat
terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint,
terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió
forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére, különös méltánylást érdemlõ
körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra
1300,0 millió forint használható fel.

27. §

Az OEP az E. Alap gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és
otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. január hónapban kifizeti a 2010. novemberi
teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport,
adott jogcím elõirányzata terhére.

28. §

Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási
járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím elõirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap
részére az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig.
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Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre
29. §

(1) Az Országgyûlés a következõ címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, elõirányzat-csoportok, kiemelt
elõirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az elõirányzatok év közbeni megváltoztatására:
a) Pártok támogatása (Országgyûlés fejezet, 7. cím),
b) Pártalapítványok támogatása (Országgyûlés fejezet, 8. cím).
(2) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi elõirányzatai
fõösszegének, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím elõirányzatai, 15. cím, 19. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása alcím elõirányzatai,
valamint a 15. cím, 20. Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím
elõirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között
a fejezetet irányító szervek vezetõi kezdeményeznek elõirányzat-átcsoportosítást.

A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek
különleges jogosítványai
30. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
fejezeten belül új elõirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettõl történõ átcsoportosítással, amelyrõl
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.
(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti elõirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre,
elõirányzat-csoportokra, kiemelt elõirányzatokra – felmérés alapján – történõ átcsoportosítására az államháztartásért
felelõs miniszter kap felhatalmazást.
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, a 20. cím,
5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített
kiadások alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredõ feladatok alcím között és az alcímeken belül
átcsoportosítást hajtson végre.
(4) Az Országgyûlés felhatalmazza a honvédelemért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderõ-fejlesztési célkitûzések, valamint az elõre
nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között
– beleértve címen belül a kiemelt elõirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 1. jogcím Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 16. cím
2. alcím 36. jogcím-csoport 2. jogcím Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 3. jogcím Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 4. jogcím Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 5. jogcím Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez, 16. cím 2. alcím
36. jogcím-csoport 6. jogcím Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése jogcímek elõirányzatainak
egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.
(6) Az Országgyûlés felhatalmazza az oktatásért felelõs minisztert, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete
(állami felsõoktatás) jogcím-csoport, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
jogcím-csoport elõirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.
(7) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez elõirányzat terhére a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezetbe átcsoportosítson.
(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy 2011. július 1-jét követõen átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti
Erõforrás Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
költségkompenzáció alcím elõirányzatai között.
(9) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport
2011. június 30-ig idõarányosan, ezt követõen a Kormány döntése szerint használható fel.
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(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés
elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat
terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki
adó alcím elõirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím,
1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
jogcím-csoport elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata együttesen legalább 101,0%-ban
teljesül.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti
személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott
negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem haladhatja meg
a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os
mértéket, az elõirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett
elõirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére
kell bocsátani.
(4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek,
a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás
engedélyezhetõ.

NEGYEDIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK
32. §

A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás
jogcím-csoport elõirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelõs miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

33. §

A Kincstár az Ny. Alap részére a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport
elõirányzatból, 2011. január hónapban – a megelõzõ év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel
alapján – a 2010. évi, 25%-os mértékû fizetési kötelezettségnek megfelelõ összeget utal.

Az Európai Uniótól érkezõ agrár- és vidékfejlesztési támogatások szabályozása
34. §

(1) A részben vagy egészben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott
közvetlen, piaci, valamint intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások – ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Programot – felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben foglalt támogatásokra (a továbbiakban:
agrártámogatások) az igénylõ akkor is nyújthat be kérelmet, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel
összefüggõ, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az Európai Unió által finanszírozott
agrártámogatásból, továbbá hazai társfinanszírozás esetén a kapcsolódó központi költségvetési támogatásból
– ideértve az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatást is – az igénylõ csak
a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegérõl az adóhatóság
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megkeresésére adatot szolgáltat.
Az adatszolgáltatásban szereplõ tartozás összegét az MVH a megállapított támogatásból – az Európai Unió
költségvetése és a központi költségvetési társfinanszírozás közötti eredeti finanszírozási aránynak megfelelõen –
levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott
támogatásnak megfelelõ összegû tartozás az átutalással egyidejûleg megfizetettnek minõsül. A támogatás
visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.
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(2) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím
terhére vagy javára kell elszámolni
a) az Európai Bizottság az EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követõen haladéktalanul
– az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésbõl még be nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez
kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2011. december 31-éig az Európai Unió
vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, azaz köztartozásként nem került behajtásra,
b) az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,
c) a nemzeti költségvetést terhelõ intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,
d) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,
e) az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul
teljesített kifizetésbõl eredõen – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – 2011. december 31-ig nem térít
meg.
(3) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése után
haladéktalanul – a központi költségvetés A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósságés követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése
alcím javára átutalni.

ÖTÖDIK FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI
A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
központi alrendszerbõl származó forrásai
35. §

(1) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésû átengedett személyi
jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és
a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.
(3) Az Országgyûlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza
a 6. Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím elõirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással.
(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások
elõirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím,
1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím elõirányzata terhére nõ, illetve javára csökken az Áht. 64. § (4), (5) bekezdése
szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történõ feladatátvétellel, illetve
feladatátadással összefüggõ elõirányzat-változás kivételével.
(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
a) az államháztartásért felelõs miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével a Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított elõirányzatok
cím és 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím elõirányzatok között,
b) az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezet 8. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím, 9. Címzett és
céltámogatások cím, 10. Vis maior támogatás cím, valamint a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím
elõirányzatai között, továbbá a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím november 30-áig fel nem használt
elõirányzatáról a 6. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása alcím
elõirányzatára
átcsoportosíthat.

36. §

(1) Az Országgyûlés – a 35. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami
támogatást állapít meg:
a) központosított elõirányzatként az 5. mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi
kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,
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b)

az elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. mellékletben
foglalt részletezés szerint,
c) a helyi önkormányzatok céltámogatására, a 2011. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási
elõirányzatára,
d) vis maior támogatásra,
e) a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.
(2) Amennyiben a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot
ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló elõirányzattal az érintett fejezet
elõirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzata
megemelkedik a 3. és 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.
(3) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi önkormányzat
részére történõ – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevõ jogosult a 13. §, illetve a 42. § szerinti
normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi
önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzatát csökkenteni kell, és az annak további
folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú elõirányzatát meg kell emelni.
(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásokon felül, központosított elõirányzatként – a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl
nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti
rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok
támogatása cím elõirányzatából vehetõ igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetõleg a döntéshozatali
eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényt.
37. §

Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó
kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és
támogatásnak minõsül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11–17. pontja és a 4. melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. melléklet
I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része szerinti elõirányzatok együttes összege.

38. §

(1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott – az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.
(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó
8%-a illeti meg.
(3) A helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. melléklet
tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása
39. §

(1) A NAV által 2011. január 1-jétõl beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a – csökkentve
a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fõvárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg
a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az NAV által beszedett illetékbõl az illetékességi szabályok szerint
a megyei jogú városok illetékességi területén képzõdõ illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi
bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.
(3) Az NAV által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével
és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megilletõ összeggel csökkentett illetékbevétel
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot,
b) 65%-ának kétharmada egyenlõ összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a fõváros
2010. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot
illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

31058

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fõvárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a,
a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig utalja át a fõvárosi,
a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzforgalmi számlájára.
40. §

(1) A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által
beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.
(2) A termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
(3) A települési önkormányzat jegyzõje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerõsen kiszabott
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által
a települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének
30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
(4) Az önkormányzati pénzforgalmi számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból
származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után
kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerõs kiszabást végzõ szervtõl –
az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását
kérõ szerv költségminimum megelõlegezésére nem köteles.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai
41. §

(1) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az idõskorúak járadéka, a normatív alapú
ápolási díj, a bérpótló juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási
támogatás, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetbõl a gyermektartásdíjak megelõlegezése esetében
a települési önkormányzat elsõ alkalommal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön
jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.
(2) Az 5. melléklet 5., 7., 11. pontja, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része
alapján számított elõirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás
keretében történik.

HATODIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
42. §

(1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,
felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági
társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény
fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:
a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel
a b) pontban foglaltakra – a 3. melléklet 15–17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet
I. részének 1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következõ eltérésekkel:
A 3. melléklet 16. f) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló, akinek
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén
kívüli településen van. A 16. g) pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhetõ a községi gyermekek, tanulók után, ha
az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg
érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttmûködési megállapodás alapján vállalja.
A hozzájárulás az együttmûködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akiknek
nevelésérõl, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet
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16. f)–g) pontjaiban foglalt további feltételeket értelemszerûen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell
figyelembe venni.
b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot –, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás és
támogatás illeti meg.
c) A nem állami felsõoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint
hozzájárulás és támogatás illeti meg.
d) A nem állami felsõoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív
hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott
intézmény esetén is, ha egyházi felsõoktatási intézménnyel – a fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött
megállapodás keretében közremûködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.
e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében
részt vevõnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl igényt tart. A térségi
integrált szakképzõ központ keretében mûködõ központi képzõhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési
évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. ab) pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha
a központi képzõhely nem rendelkezik OM azonosítóval.
f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem
állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra – a helyi
önkormányzatok e törvény 3. mellékletének 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. melléklete II. részének
2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.
g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben
meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.
h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás
teljes összegét a folyósítást követõ 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel
a támogatás megállapítására sor került.
(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló
törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül
az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 000 forint/év minden valós – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve
tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban,
szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet
15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma,
valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztõ felkészítésben részt vevõ
gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma
alapján. E kiegészítõ támogatásra az egyház a felsõoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem
jogosult.
(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
(a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat
a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)–(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói
kiegészítõ támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától
– 230 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – ellátott gyermek,
illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban,
szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet
15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma,
valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztõ felkészítésben részt vevõ
gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma
alapján.
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(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló
törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban
megállapított normatíva 82,6%-a.
(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint
a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok
szerint – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év
elõirányzatai terhére, illetve javára történik.
(6) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben
ellátott, oktatott után vehetõ igénybe, amely intézmény mûködési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó
tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás
munkarendje (nappali, esti, levelezõ) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók után
2011. szeptember 1-jétõl akkor vehetõ igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény mûködési
engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.
(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akik olyan nevelési-oktatási
intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fõvárosi
önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervében.
(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának elõfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének
a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.
(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles a humánszolgáltatást
ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.
(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért.
Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból
visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történõ átutalásával
a köztartozás megfizetettnek minõsül.
(11) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi években megkötött közoktatási
megállapodásokból eredõ éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2011-ben nem haladhatja meg
– a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítõ támogatás összegének változásából adódó különbözettõl
eltekintve – a 2010. évi összegét. Új közoktatási megállapodás 2011-ben kizárólag a 2011-ben lejáró
megállapodásoknak a 2010. évi támogatási összegéhez képest jelentkezõ 2011. évi megtakarítás összegének
megfelelõ 2011. évi támogatási kötelezettséggel köthetõ. A meglévõ közoktatási megállapodásoknak
a megállapodásból eredõ költségvetési támogatási kötelezettség növekedésével járó módosítására nem kerülhet sor.
(12) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
alapján az önkéntes tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tûzoltóság fenntartásához és
mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának
(3) bekezdése értelmében a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása
alcím elõirányzatából a következõ feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:
a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelõzõ december 1-jén, a Ttv.
34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tûzoltóság mûködik,
b) valamennyi önkéntes tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos összegû, 10,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzatból minden önkéntes tûzoltóság az általa
ellátott elsõdleges mûködési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejezõ, a szervezési kategóriába sorolást
meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.
43. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt elõirányzat felhasználási célja a 2011. évi személyi
jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2012. évi költségvetési törvényben
kerül megtervezésre.
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(1) A pártok támogatására fordítható keretbõl (Országgyûlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok
mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttörvény) rendelkezései szerint
részesülnek.
(2) A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok
a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretbõl (Országgyûlés fejezet,
8. cím).
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Országgyûlés fejezet 8. cím 7. Tartalék alcím elõirányzatról
átcsoportosítson a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt által
létrehozandó pártalapítvány javára.

HETEDIK FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA- VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS
45. §

(1) A Kormány a 2011. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegû új egyedi állami kezesség és állami garancia
vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkezõ
emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyûlés jóváhagyásával léphetõ túl.
(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektõl felveendõ hitelekhez
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

46. §

Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2011. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás
idõpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 40 000,0 millió forintot.

47. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek,
kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió
forint lehet.
(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára
vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2011. év folyamán
legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz,
valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által
fedezett források forintban számított együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 600 000,0 millió forint lehet.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.
(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek
során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében
meghatározott díjmegállapítási szabályok alkalmazandók.

48. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektõl elfogadott betétek és
felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2011. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió
forint lehet.
(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt export-hitel garanciaügyletek állománya
2011. december 31-én legfeljebb 60 000,0 millió forint lehet.
(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt egyéb export célú garanciaügyletek
állománya 2011. december 31-én legfeljebb 20 000,0 millió forint lehet.
(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állománya
2011. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

49. §

(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek
mellett – a (2)–(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség
érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési kötelezettség 70%-a.
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(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint
a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövõ szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl,
bankgarancia-szerzõdésbõl, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá
faktoringszerzõdésbõl eredõ kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tõkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény alapján mûködõ kockázati tõkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tõkebefektetése
értékesítésébõl származó követelés 50%-áért vállalt készfizetõ kezességére is. A készfizetõ kezességgel biztosított
követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet:
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tõkealap,
c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,
d) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség
állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.
(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség
érvényesítése esetén – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges
jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi
költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített
állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban kifejezett arányos része.
(8) Ha a készfizetõ kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet
térítése behajtási bevételnek minõsül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a 2011. április 1. után, beruházási célú hitelekhez vállalt készfizetõ kezesség esetén
az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia nem áll fenn.
(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében
bemutatni.
50. §

(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ kezesség
mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdések szerint a Magyar Állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl
az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 70%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezõgazdasági tõkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után
vállalt készfizetõ kezességek érvényesítésére vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,
a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl,
valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl
eredõ kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet, azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves
futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet:
a) pénzügyi intézmény,
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,
c) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség állománya 2011.
december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség érvényesítése esetén
– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni
a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási
költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban
kifejezett arányos része.
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51. §

A Magyar Állam készfizetõ kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldrõl
és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, illetve kötvénykibocsátásaiból
erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel
Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelõs miniszter hagyja jóvá.

52. §

(1) Amennyiben az Államnak szerzõdéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítésébõl
– az 53. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény
1. mellékletében, azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendõ díjat A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésekben szereplõ kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphetõ.

53. §

(1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által – külön jogszabályban meghatározott
feltételek mellett – vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési
kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú
hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.
(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia állománya 2011. december
31-én – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.
(4) A (3) bekezdés szerinti állományi mérték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány készfizetõ kezességvállalásaihoz kapcsolódó készfizetõ kezesség, illetve garancia vállalás mértékével
növekedhet, de nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.
(5) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet,
2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi
Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben szereplõ elõirányzatok a viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési
kötelezettség teljesítéséhez nem elegendõek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani
az Európai Unió költségvetésébõl származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti
elõirányzatnak megfelelõ arányát.
(7) Az (1)–(4) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésbõl származó, az MV Zrt. által behajtott követelés
összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

NYOLCADIK FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VEGYES RENDELKEZÉSEK
54. §

(1) Az Országgyûlés fejezeten belül az Országgyûlés Hivatala gazdasági fõigazgatójának, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezeten belül az igazságügyért felelõs miniszternek – mint a fejezetet irányító szerv vezetõjének –
tervezési, elõirányzat-módosítási, – felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettsége és
joga nem terjed ki az Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 7–8., 10–15. címben megjelölt
támogatások, és a 19. Költségvetési Tanács cím, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím elõirányzataira.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím
felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a 20. Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyelet elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
16. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.
(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetõje
gyakorolja.
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(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetõje az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.
(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet és Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az államháztartásért felelõs miniszter gyakorolja
az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.
(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és
kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter gyakorolja.
(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt
jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit
az adópolitikáért felelõs miniszter gyakorolja.
(8) Az Országgyûlés fejezet 7–8., 10–15. címeiben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 19–20. címeiben,
Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21–22. címeiben megjelölt
támogatások folyósításáról az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik.
55. §

(1) A teljes, 26 100,0 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
2011. évben a Svájci-Magyar Együttmûködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret
forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2012. évekre – a Közlekedés
Operatív Program, a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program
keretében a 2007–2013. évekre – meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós
kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a
2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási
keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.
(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredõ kifizetés
legkésõbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet követõen
kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehetõ, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követõ kiadások
Európai Unió költségvetésébõl finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni
pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.
(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból
finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még
kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó
központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelõs miniszter egyetértésével az (1)–(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi
és éven túli fizetési kötelezettség.

56. §

Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetõjét, hogy amennyiben az EGT Finanszírozási
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban
megelõlegezett része 2011. és 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektekre, úgy azt – az európai uniós támogatások
idõleges rendelkezésre nem állása vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt – fejezeten belül átcsoportosíthatja.

57. §

(1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes
támogatási szerzõdés alapján fizetendõ támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének
teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-rõl kamatmentes hitelt nyújt.
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(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban
az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés idõpontjában a NIF Zrt.-vel kötött
támogatási szerzõdésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételrõl a NIF Zrt.-nek az államháztartásért
felelõs miniszter és a Kincstár részére 2011. év vonatkozásában 2011. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet
kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követõ hónap 15-éig aktualizálni
kell. Az államháztartásért felelõs miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését
módosítani.
(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerzõdés alapján számára
kiutalt, európai uniós és központi költségvetésbõl származó bevételeibõl soron kívül törleszteni köteles.
58. §

(1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben
21 000 forint.
(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os
fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2011. évben 38 650 forint.
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2011. évben 38 650 forint.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó
200 000 forintot.

60. §

(1) A Kjt.
a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált
illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;
b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetõi illetményalap a 2011. évben 120 000 forint;
c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe
tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében
szabályozott esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ
akadémiai központi költségvetési szervekre.

61. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb
bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.
(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának
(2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítõi óradíj 2011. évben
3000 forint.
(4) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évben
3000 forint.

62. §

(1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal
felnõttenként – a 2011. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2011. évben
135 000 forint/hó.
(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként
5800 forint.
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(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.
(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi
költsége 2011. évben 450 forint.
(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti elsõ
utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek
2011. évben született.
(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.
(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.
(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében
meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fõ/év.
63. §

A Közokt. tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fõ/hónap.

64. §

(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának
(1) bekezdése, a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2011. március 1-jétõl
az elõzõ évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv., valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet alapján a 2011. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt,
de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

65. §

(1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.

66. §

A Paksi Atomerõmû Zrt. 2011. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint,
amelyet havonta egyenlõ részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

67. §

(1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.
(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltetõ részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után
évi 5 forint.
(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási
támogatás mértéke 0,19 Ft/kWh.
(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban
meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal
összefüggésben külön jogszabálynak megfelelõen biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása
0,07 Ft/kWh.

68. §

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell
teljesíteni a korábbi évekrõl áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások
és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszûnõ agrárés vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2011. évet terhelõ áthúzódó kötelezettségvállalásait.
Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról kell
teljesíteni a kedvezõtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2011. évet terhelõ
kiadásait is.

69. §

(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrásés eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2011. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.
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70. §

(1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 79. §-ának
(2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011. évre havi 1100 forint.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2011-re
esedékes összegének megfizetését átvállalja.
(3) A 2010. augusztus 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzemben tartási díjak
tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak. A díjfizetésre kötelezett az Rttv.
82/A. § (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre
történõ teljes átvállalásával nem érintett 2010. július 31-ig tartó díjfizetési idõszakra teljesíti.

71. §

Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2011. évben 245 000,0 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának
(2) bekezdése alkalmazása során a következõ évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2011. évi kifizetési
keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának
módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezõrõl szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának
(3) bekezdése alapján 2011. év elsõ negyedévére meghatározott hazai inflációs elõrejelzés szerint indexált összegével.

72. §

(1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának
(1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelezõ, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi
értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi
kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.
(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegû követelés értékhatára 100 000 forint.

73. §

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési
értékhatár a 2011. évben magyar filmalkotás esetén 282,0 millió forint, magyar részvételû koprodukciós filmalkotás
esetén 522,0 millió forint.

74. §

(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétõl 2011. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétõl 2011. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

75. §

(1) Az Országgyûlés 2011. január 5-ei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel szemben
fennálló 216 160 000 forint összegû tulajdonosi kölcsön-követelésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó kamat
összegérõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a kamat összegével eltérhet az elõirányzattól.
(3) Az Országgyûlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott
céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdõ, Öskü, Õsi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott
beruházáshoz kapcsolódó, 2011. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 158 321 826 forintot.
Az elengedett összegek 2011. májusában: Balatonalmádi: 11 541 084 forint, Berhida: 6 147 052 forintot, Õsi: 6 098 859
forint, Öskü: 3 822 472 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint, Tés: 1 957 657 forint, Várpalota: 43 144 709 forint, illetve
2011. novemberében: Balatonalmádi: 11 945 022 forint, Berhida: 6 362 199 forint, Õsi: 6 312 319 forint, Öskü:
3 956 258 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint, Tés: 2 026 175 forint, Várpalota: 44 654 774 forint.
(4) Az Országgyûlés elengedi a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak a központi költségvetéssel
szemben, 2011. január 1. napján fennálló adó-, illeték-, valamint járuléktartozását.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt, hogy a „Tulajdonosi jogok gyakorlása”
címû központi program keretében nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos követelését 2011. január 5-ei hatállyal
elengedje.
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76. §

(1) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Magyar Állam nevében 2011. június 30-ig
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank részére a korábbi alaptõke-hozzájárulás nemzeti valutában befizetett
hányada értékállóságának biztosítására 2 158 188 977 forint összegû fizetési ígérvényt bocsásson ki.
(2) Az Országgyûlés jóváhagyja az államháztartásért felelõs miniszter Magyar Állam nevében történõ, az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé 79 110 000 euró összegû alaptõke-emelésre vonatkozó kötelezettségvállalását.
A tõkeemelésbõl
a) 7 980 000 euró összeg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tartalékai terhére a Magyar Állam részére történõ
jóváírás formájában a befizetett tõkerészt,
b) 71 130 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tõkerészt
növeli.

77. §

Az I. Országgyûlés fejezeten belül megtervezett, a volt köztársasági elnökök közéletben történõ részvétele, közcélú
felajánlásai, adományai vállalásai költségeinek fedezetéül szolgáló 2011. évre megtervezett elõirányzat összegébõl
a volt köztársasági elnökök részére 80,0–80,0 millió forint áll rendelkezésre.

KILENCEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
78. §

E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

79. §

(1) E törvény 2014. december 31-én hatályát veszti.
(2) E törvény 34. §-ának (1) bekezdése 2011. július 1-jén hatályát veszti.

80. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban, valamint (4) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és
elszámolási feltételeit,
b) a 30. § (8) bekezdésében meghatározottak felhasználásának és elszámolásának szabályait,
c) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási
szabályait,
d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit,
e) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport
elõirányzat felhasználásának szabályait.
f) a 25. § (5)–(6) bekezdése szerinti juttatás kifizetésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével – a 30. § (1) bekezdése szerint létrehozott új elõirányzat igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.
(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
egyetértésével önkormányzatonként és jogcímenként rendeletben hirdesse ki a helyi önkormányzatokat és
a többcélú kistérségi társulásokat megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások összegét – az egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – az Áht. 64. § (1), (3), valamint (4) bekezdése szerint.
(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím,
44. alcím Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól 2011. január 31-ig rendeletet alkosson.
(5) Az Országgyûlés elrendeli, hogy a Kormány a 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatások tekintetében
2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javaslatot a finanszírozási rendszer átalakítására.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,
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Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzések Tanácsa
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Országgyûlés Hivatala
Országgyûlés hivatali szervei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi tagdíjak
Az Országgyûlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma
Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma mûködése
Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

Jogcímcsop.név

5. cím összesen:

1–4. cím összesen:

FEJEZET

1 794,1

33,5
11,2

668,4
188,2
892,8

17 746,1

80,0
80,0
80,0

48,8
52,0

22,0
80,0

12,7

402,0
104,3
185,1

413,5
1 250,0

9 179,2
2 308,4
3 401,5
46,6

Kiadás

1 649,5

1 649,5

465,0

5,0

460,0

Bevétel

144,6

144,6

17 281,1

80,0
80,0
80,0

48,8
52,0

22,0
80,0

699,1

16 139,2

Támogatás*

Millió forintban
2011. évi elõirányzat

2010. évi 200. szám

* A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében értelmezhetõ.

5

4

1

Jogcímszám

I. ORSZÁGGYÛLÉS

Jogcímcsop.szám

•

2

1

Címszám

Alcímszám

1. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

MAGYAR KÖZLÖNY

31069

1

1
2

1
2
4
5
6
7

2

1

Alcímszám

4

1
2
3
4
5

Jogcímszám

3

2

1

1
2

1
2
3
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

1

Kiemelt elõirányzat neve

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap költségei
Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek támogatása
Üzemben tartási díj átvállalása

Pártok támogatása
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt
Lehet más a politika
Kereszténydemokrata Néppárt
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
Magyar Demokrata Fórum
Pártalapítványok támogatása
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Táncsics Mihály Alapítvány
Ökopolisz Alapítvány
Barankovics István Alapítvány
Antall József Alapítvány
Tartalék

Címnév

Köztársasági Elnöki Hivatal
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ járulékok
3
Dologi kiadások

92 474,5

I. fejezet összesen:

447,8
120,9
425,0

10 424,5

327,2
1,5
106,0

5 623,8
1 378,0
2 537,3
450,7

58 700,0

28 241,5
1 000,0
29 458,5

3 809,8

611,7
259,8
80,4
69,4
28,3
211,3

42,8

1 055,0
521,3
448,0
249,2
232,6

Kiadás

20. cím összesen:

10–15. cím összesen:

7–8. cím összesen:

FEJEZET

12 539,0

10 424,5

116,0

4,0

10 304,5

Bevétel

2011. évi elõirányzat

1 062,9

17 425,7

Támogatás
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Alcímszám

1

Jogcímszám

1

3

2

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév
Kiemelt elõirányzat neve

1
2

1
2
3

Alkotmánybíróság

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

1

1
2
3

Országgyûlési Biztosok Hivatala
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2

1

1
2

1
2
3

Állami Számvevõszék
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

2

1

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

2

1

Elõir.csop.név

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Állami kitüntetések
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
3
Dologi kiadások

1
2

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Jogcímcsop.szám

V. fejezet összesen:

IV. fejezet összesen:

III. fejezet összesen:

II. fejezet összesen:

FEJEZET

20,0

2,0

18,0

Bevétel

7 220,5

7 220,5

1 614,0

1 614,0

1 335,4

1 335,4

1 345,0

282,1

Támogatás
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7 240,5

183,0
61,9

4 731,0
1 263,6
1 001,0

1 614,0

18,3

1 038,5
291,8
265,4

1 335,4

40,0
1,5

834,2
230,7
229,0

1 345,0

239,4
42,7

64,2
3,0
2,0

Kiadás

2011. évi elõirányzat
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Címnév

1
2
3

1
2
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1
2

1
2
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

1

3

2

1

1
2
3

1
2
3
5

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek
EU tagságból eredõ feladatok
Mûködési költségvetés

Ügyészségek

FEJEZET

VI. fejezet összesen:

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Igazságszolgáltatás beruházásai
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon
Fõvárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Bírósági eljárások gyorsítása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék

Bíróságok

Alcímnév

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1

1

2

1

VI. BÍRÓSÁGOK

Jogcímcsop.szám

1,0
1,5

1 780,0
30,0
10,0
46,0

21 063,7
5 529,0
3 560,0
5,0

74 838,3

1 340,0
360,0
1 300,0
151,6

423,8
114,3
197,4

943,6
3,0
66,0

245,2
500,0

46 997,7
11 560,5
10 635,2

Kiadás

46,0

5,0

40,0

5 526,6

5 526,6

Bevétel

2011. évi elõirányzat

1,0
1,5
35,2

31 932,7

69 311,7

151,6

3 000,0

943,6
3,0
66,0
735,5

64 412,0

Támogatás
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Jogerõsen megállapított kártérítések célelõirányzata

Alcímnév

VIII. fejezet összesen:

FEJEZET

1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ járulékok

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IX. fejezet összesen:

A települési önkormányzatot megilletõ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó
A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Normatív hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
Körzeti igazgatás
Körjegyzõség mûködése
Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ települési
önkormányzatok feladatai
Üdülõhelyi feladatok
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése
Pénzbeli szociális juttatások
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások
Közoktatási hozzájárulások
Központosított elõirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészító támogatása
Önkormányzati fejezeti tartalék
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása,
a pénzügyi gondnok díja
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása
Normatív, kötött felhasználású támogatások
Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Egyes szociális feladatok támogatása
A többcélú kistérségi társulások támogatása
A helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása
Címzett és céltámogatások
Vis maior támogatás
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

Jogcímcsop.szám

6 328,1
1 628,8

1 148 657,1

8 282,7
88 904,8
31 048,8
35 133,5
350,0
8 000,0
27 680,0

100,0
11 885,4

5 000,0
31 137,7

4 888,3
8 098,3
1 192,9
60 586,8
38 975,3
52 456,6
368 781,6
87 620,8

32 266,4
7 659,7
4 107,0
6 997,7
808,1
106,2

126 426,2
6 322,9
93 839,4

32 091,4

18,8
5,1
11,3
30,0

Kiadás

125,0

91,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

9 473,3

32 000,4

30,0
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Kölcsönök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szülõföld Alap Iroda
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Címnév

FEJEZET

63,1
16,2
79,1

190,0

1 344,3
370,6
953,1

614,5
156,6

2 522,3
664,3
23 650,8
3,0

36,0

425,0
103,2
514,8

1,1

111,8
30,1
47,4

353,0
22,5

1 309,2
324,4
1 224,3
277,6

1 635,4
6,0
3,0

Kiadás

3,0

158,4

1 414,3

8 598,6

114,0

3,0

3 511,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

1 443,7

19 012,9

965,0

187,4
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Fõvárosi, megyei kormányhivatalok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Balassi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Regionális képzõ központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Wekerle Sándor Alapkezelõ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

Címnév

FEJEZET

23,7

988,9
294,2
255,3
687,5

147,0
2,0

1 595,3
429,4
2 715,7

4,0

453,7
114,7
107,8

117,2

2 320,0
507,2
1 303,6
492,9
171,0

230,5
62,6
34,0

494,6
221,3
11,0

78 110,0
20 944,0
24 789,2
3,0

Kiadás

1 385,0

1 983,8

790,5

36 153,1

Bevétel

2011. évi elõirányzat

864,6

2 905,6

680,2

4 121,4

327,1

88 420,0
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1

1
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1
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Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Központilag kezelt fejezeti feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Lengyel–Magyar Együttmûködés 2011
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
A kormany.hu központi kommunikációs felület mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Központi informatikai feladatok
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Központi e-közigazgatási feladatok
Uniós projektek támogatása
Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Címnév

60,0
16,2
108,8
66,6
16,9
100,0
77,0

111,5
30,1
170,6

8,0
2,0
10,0
120,0
115,0

32,0
8,0

130,0
35,1
334,9

100,0
27,0
603,0

50,0
13,5
936,5

251,0
64,4
15,0

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

66,6
16,9
100,0
77,0
300,0

185,0

120,0
115,0
312,2

20,0

40,0

500,0

730,0

1 000,0

330,4
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Jogcímcsop.név
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Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai területi együttmûködési csoportosulások mûködésének támogatása
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálata (CESCI) mûködésének támogatása
Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Nemzeti Civil Alapprogram
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Rádió C
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények támogatása
Határtalanul program támogatása

Alcímnév

700,0
259,4
500,0

26,0
7,0
13,1
1 861,0

37,0
10,0
250,0
5 203,0

592,0

34,0
9,0
101,0
1 967,0

291,2
3 348,8
35,0

852,6
36,0
10,0
63,0
389,8

250,0
50,0
500,0

191,3
52,1
11,6
45,0
70,0

Kiadás

Bevétel
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259,4
500,0

2 607,1

5 500,0

2 703,0

35,0

10,0
63,0
389,8
3 640,0

250,0
50,0
500,0
888,6

70,0
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Kiemelt elõirányzat neve
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Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyûjtemények, közmûvelõdési intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka
Egyházi szórványprogramok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média

Alcímnév

43,7
44,9
127,5
214,1
89,6
267,2
47,0
42,5
128,0
64,0

300,0

50,0
13,5
80,0
289,0

100,0
1 350,0

100,0

100,0

100,0

1 600,0

100,0
10 700,0
15 988,2

100,0

3 100,0

25,0

25,0

750,0

Kiadás

Bevétel
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43,7
44,9
127,5
214,1
89,6
267,2
47,0
42,5
128,0
64,0

1 350,0
732,5

200,0

1 600,0
200,0

10 700,0
15 988,2

3 100,0
200,0

750,0
50,0
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Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Társadalmi felzárkózást segítõ programok
A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Roma Oktatási Programok
„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
Roma ösztöndíj programok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Leghátrányosabb helyzetû kistérségek programjának koordinációja
Mûködési költségvetés

Alcímnév

100,0
27,0
998,5

64,0
17,1
44,8
500,0

12,2
3,3

10,0
3,2
17,0
64,8
30,8

105,0
28,5
482,4

19,2
12,5
55,0
73,2
17,2
78,6
14,6
7,0
105,8
21,9
42,2
7,8
8,0

78,7
36,1
36,2

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

200,0

500,0
1 125,5

125,9

30,8
15,5

95,0

615,9

19,2
12,5
55,0
73,2
17,2
78,6
14,6
7,0
105,8
21,9
42,2
7,8
8,0

78,7
36,1
36,2

Támogatás
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1
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1

1
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2

1

1
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

1

1

1
2
3

Elõir.csop.név

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék

Alcímnév

Központosított bevételek
Cégnyilvántartás bevételei
Bethlen Gábor Alap támogatása
Eseti támogatás
Tartalékok
Céltartalékok
Különféle kifizetések
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

Címnév

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Kormányfõi protokoll
Mûködési költségvetés

Miniszterelnökség

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Jogcímcsop.szám

X. fejezet összesen:

16. cím összesen:

1–15. cím összesen:

FEJEZET

894,0
254,7
997,3

291 754,9

33 900,0
11 600,0
1 520,0

375,3

877,9

2,0

542,9
142,0
191,0

243 481,7

200,0

50,0
13,5
136,5

Kiadás

55 742,7

1 500,0

3,0

3,0

54 239,7

Bevétel

2011. évi elõirányzat

650,0

2 146,0

190 116,9

874,9

874,9

189 242,0

200,0

Támogatás
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Alcímszám

Jogcímszám

1
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok
Fejezeti tartalék

Alcímnév

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Címnév

2

1

1

2

1

1

3

2

1

1
2
3

1
2
3

1

1
2
3

1
2
3

1

1
2
3
5

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Szakigazgatási intézmények
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Állami Ménesgazdaság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Jogcímcsop.szám

XI. fejezet összesen:

1–2. cím összesen:

FEJEZET

74,8
20,5
324,3

508,8
165,8
831,6

9,8

63,6
16,9
46,0

4 992,4
2 044,3
4 433,2

57,4
5,0

3 899,1
913,2
981,4
174,0

93 416,0

90 000,0

3 416,0

150,0
42,7
457,3
400,0
220,0

Kiadás

7,0

119,1

1 506,2

5 959,0

5,0

33,9

Bevétel

2011. évi elõirányzat

293,5

136,3

5 510,9

5 991,2

3 416,0

3 416,0

400,0
220,0

Támogatás

•

3
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Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1

1
2

1
2
3
5

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

1
2
3
5

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Közmûvelõdési intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Agrárkutató intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Agrármarketing-Centrum
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Génmegõrzési Intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Országos Meteorológiai Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
Mûködési költségvetés

Címnév

FEJEZET

40,0
20,0
3,0

835,7
245,9
641,6
0,4

231,6
63,7
138,8

117,6
31,7
29,0

2 030,3
590,9
867,3

313,1
84,8
197,2

3 147,8
878,8
1 718,3

177,9

4 322,0
1 188,4
1 497,1
2 468,7

Kiadás

80,1

3,0

11,0

1 087,0

107,4

11,0

16,6

1 653,8

107,0

93,0

1 610,9

50,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

788,7

685,6

326,7

167,3

1 818,1

488,1

4 041,0

9 604,1

Támogatás

•
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2

1
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Jogcímcsop.szám

1

Jogcímszám

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1
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3

1

1
2
3

1

1
2
3

1

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2
3

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti park igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Regionális viziközmû rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerõ
Vízkárelhárítás
Vízkárelhárítási mûvek fejlesztése és állagmegóvása
Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése
EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
Ivóvíz-minõség javító program
Környezetvédelmi célelõirányzatok
Vízkárelhárítási mûvek fenntartása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Szigetközi térség vízügyi feladatai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Címnév

7,0

200,0
56,4
665,6

500,0
50,0
100,0
200,0

50,0

50,0

748,0
202,0
300,0

123,2

8 776,1
2 340,2
2 791,2

238,6

5 155,3
1 435,8
2 090,6

581,8
279,6

2 421,4
680,1
2 317,1

358,3
91,7
418,8

Kiadás

2 888,1

3 833,5

3 279,3

Bevétel

2011. évi elõirányzat

110,0

922,0

500,0
50,0
100,0
200,0

50,0

1 300,0

11 142,6

5 086,8

3 000,7

Támogatás

•
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévõ vizilétesítmények fenntartása
Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Víz- és környezeti kárelhárítás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Vízügyi feladatok támogatása
Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Országos Környezeti Kármentesítési Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Agrár célelõirányzatok
FAO intézmények finanszírozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Alcímnév

40,0

72,4
20,4
5,3

82,3
201,6
50,0

13,7
2,9
40,8

17,3
1 620,0

17,3
4,9

156,1
11,8

96,7
27,7
207,0
68,8

110,4
28,4
121,2
348,0
17,8

10,5
6,0
3,5

1,9
101,1
4 600,0

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

225,0

201,6
50,0
98,1

1 620,0
139,7

39,5

348,0
17,8
568,1

260,0

4 600,0
20,0

Támogatás
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
Parlagfû elleni védekezés támogatása
Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása
MVH Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere fejlesztése, mûködtetése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Intézményi feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása
Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása
Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása
Állami génmegõrzési feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Bormarketing és minõség-ellenõrzés
Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai
Uniós programok kiegészítõ támogatása
Méhészeti Nemzeti Program

Alcímnév

560,0

196,0
54,0
150,0
224,0
1 500,0
348,0

60,0
56,7
12,0
6,4

342,7
74,1
296,8

125,0
34,0
91,0

1 500,0

500,0

1 083,9

50,0
13,5
936,5
197,8

178,5
48,0
173,5
14,9
44,4

46,8

12,8
125,4

Kiadás

1 500,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

560,0

348,0

224,0

56,7
12,0
6,4
400,0

773,6

250,0

1 083,9
2 000,0

197,8

14,9
44,4
1 000,0

400,0

Támogatás
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1
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1
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1

1

2

1
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5

3
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5

3

5
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Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Igyál tejet program
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
Nemzeti Diverzifikációs Program
Nemzeti támogatások
Állattenyésztési feladatok
Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdõprogram
Erdõfelújítás
Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás
Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása
Fejlesztési típusú támogatások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Nemzeti agrár kárenyhítés
Állat- és növénykártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Vidékfejlesztési és halászati programok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
IV. tengely: Leader programok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Technikai segítségnyújtás
Halászati Operatív Program

Alcímnév

714,6
7 677,5

4 465,9

31 317,2

1 733,9

8 200,2

55 095,0

77 262,3

5 719,0

63,8
55 250,7
4 000,0
1 000,0
1 300,0

85,0

45,0

323,8
315,5
280,0

750,0
10,0

800,0
1 433,0
1 680,0
2 992,0
511,0
1 700,0

Kiadás

5 677,5

555,7

3 339,4

22 637,0

1 263,8

6 321,2

42 855,0

55 619,7

3 992,3

2 000,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

2 000,0

1 285,4

9 150,3

14 119,0

23 369,3

2 000,0
1 000,0
1 300,0

55 314,5

323,8
315,5
280,0
130,0

750,0
10,0

800,0
1 433,0
1 680,0
2 992,0
511,0
1 700,0
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FEJEZET

XII. fejezet összesen:

1–20. cím összesen:

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
EU tagságból eredõ feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék

Alcímnév

Központosított bevételek
Erdészeti bevételek
Erdõfenntartási járulék áthúzódó befizetése
Erdõvédelmi és erdõgazdálkodási bírság
Erdõvédelmi járulék
Termõföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
Földvédelmi járulék
Földvédelmi és talajvédelmi bírság
Halgazdálkodási bevételek
Állami halász- és horgászjegyek díja
Halászati haszonbérleti díj
Halvédelmi bírság
Vadgazdálkodási bevételek
Állami vadászjegyek díja
Hatósági eljárási díj, trófea bírálat
Vadkísérõjegy és üzemterv szolgáltatás
Vadvédelmi bírság
Környezetvédelmi támogatások visszatérülése
Bírságok
Légszennyezési bírság
Veszélyes hulladék bírság
Zaj- és rezgésvédelmi bírság
Természetvédelmi bírság
Termékdíjak
Gumiabroncs termékdíjak
Csomagolóeszközök termékdíja
Akkumulátorok termékdíja
Kenõolajok termékdíja
Reklámhordozó papírok termékdíja
Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja
Vízkészletjárulék

Címnév

360 596,2

360 596,2

135,8

192,9
93,7
13,4

2 510,0
915,6
174,4

Kiadás

208 877,5

500,0
10 200,0
300,0
6 200,0
2 000,0
2 000,0
12 000,0

50,0
10,0
10,0
15,0

585,0
60,0
30,0
25,0
429,0

200,0
20,0
10,0

3 000,0
50,0

10,0
200,0
50,0

170 923,5

1 882,5
686,7
130,8

Bevétel

2011. évi elõirányzat

189 672,7

189 672,7

135,8

627,5
228,9
43,6
300,0

Támogatás
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2
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

38,0

5 194,1
1 233,2
3 037,1
18,0

136,0

57 149,8
12 666,2
11 628,2
383,2

14 485,9
3 430,4
4 025,5
70,0

10 239,6
1 833,6
700,0

5 331,2
1 206,8
81 400,5
13,3

4 478,3
1 076,2
6 836,3
333,9
95,4

3 544,0
915,8
735,7
13,0

Kiadás

5,9

28,3

1 053,0

332,0

700,0

3 206,2

95,4

106,1

Bevétel

2011. évi elõirányzat

9 492,1

80 910,4

21 679,8

96 818,8

12 618,6

5 202,6
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1

1

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Egyéb HM szervezetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Kölcsönök
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Katonai Felderítõ Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
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FEJEZET

Katonai Biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Katonai Ügyészségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
Társadalmi szervek támogatása
Honvédszakszervezet (HOSZ)
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)
Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)
Társadalmi szervek pályázati támogatása
Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége
Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége
Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)
Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ)
Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása
Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása
Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás
Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása

Címnév

4,5
4,5
4,0
5,5
50,0
5,0
4,0
2,5
0,5
8,0
110,0
8,5
2,0
4,0
3,0
5 330,0
5,0

100,0

300,0

9 827,1
2 412,7
4 442,3
42,9

882,3
227,2
86,0
3,6

2 705,6
588,4
1 124,2
11,2

10,0

1 976,1
487,1
294,5
7,3

Kiadás

3,3

300,0

13 269,6

1,6

905,1

Bevétel

2011. évi elõirányzat

4,5
4,5
4,0
5,5
50,0
5,0
4,0
2,5
0,5
8,0
110,0
8,5
2,0
4,0
3,0
5 330,0
5,0

100,0

3 455,4

1 197,5

3 524,3

2 771,7

Támogatás

2009. évi 200. szám

5
6

1
3

5

Jogcímcsop.szám

•

4

Címszám

MAGYAR KÖZLÖNY
31089

5

4

2

1

Címszám

3

Alcímszám

1
2

1
2
3

Jogcímszám

1

3
5

KiElõir.emelt
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309,2

23 320,8
5 193,8
14 735,9
2,7

3 344,0
590,5

5 540,9
1 511,6
1 900,0

130,9
60,0

2 541,5
664,3
448,8

7,6

2 241,0
553,3
577,7
7,6

275 185,6

2 607,6

123,0

25,5

20 006,5

Bevétel

41 012,5

12 764,0

3 845,5

3 361,7

255 179,1

4 420,2
450,0
21,0
24,7

50,0
53,8
3 200,0

3 637,2

Támogatás

•

1

1
2
3
4

1
2

1
2
3

1
2

1
2
3

1

1
2
3
5

Belügyminisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Terrorelhárítási Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Büntetés-végrehajtás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

XIII. fejezet összesen:

4 420,2
450,0
21,0
24,7

2,0
3 198,0

50,0
53,8

3 637,2

Kiadás

2011. évi elõirányzat

MAGYAR KÖZLÖNY
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2

1

2

1

2

1

Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás feladatai
Fejezeti tartalék

Alcímnév
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Felújítás
Kölcsönök
BM Rendészeti Vezetõképzõ és Kutatóintézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Rendõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Alkotmányvédelmi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Lakástámogatás
Kölcsönök
Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendõrtiszti Fõiskola
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

Címnév

FEJEZET

866,4
225,3
306,3
2,9

29,9

86,6
25,4
64,5

1 505,0
20,9
23,0

9 556,1
2 488,5
2 232,2

55,5
20,0

5 084,1
1 384,1
868,0

3 711,7
404,6

146 096,4
37 681,3
40 127,2

12,0
4,8

217,9
52,6
106,2

57,7
108,0

Kiadás

263,1

23,0

147,6

20,0

27,4

5 298,1

108,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

1 137,8

206,4

15 655,1

7 364,3

222 723,1

393,5

Támogatás
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
Energia-racionalizálás
Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Informatikai rendszerekkel összefüggõ kiadások
Közrendvédelmi bírság
Országos Baleset-megelõzési Bizottság
Nemzetközi fizetési kötelezettség
Közbiztonsági feladatterv támogatása
Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok

Címnév

FEJEZET

9,4
6,4
1,7
7,3
347,1
10,0
800,0
150,6
1 115,6
110,0

4,0
188,0

89,7
102,8

5,0
8,0

402,1
115,5
526,8

54,0

2 877,5
784,6
2 646,2
28,0
49,0

898,2
111,7

6 771,7
1 824,0
1 682,6
15,0

Kiadás

10,0
800,0

102,8

368,5

104,4

385,9

Bevétel

2011. évi elõirányzat

150,6
1 115,6
110,0

347,1

24,8

192,0

89,7

688,9

6 334,9

10 917,3

Támogatás
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Unios forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások
Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hivatásos állomány életbiztosítása
Területrendezési feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Építésügyi célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Azbesztcementbõl épült házak szakértõi vizsgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok
Ruházati ellátási rendszerrel összefüggõ kiadások
Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmû kialakítása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendõrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
NBSZ tevékenységével összefüggõ fejlesztési feladatok támogatása
Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása
Alapítványok és társadalmi önszervezõdések támogatása
Alapítványok támogatása
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása
Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása
Társadalmi önszervezõdések támogatása
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása
Országos Polgárõr Szövetség
Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása

Alcímnév

FEJEZET

5,5
700,0
10,0

200,0
29,0
146,1

2 489,2
2 300,0
3 000,0

110,8

180,0

20,0

3,5
0,9
2,0
100,0
550,0

50,0

200,0
50,0
300,0

40,0
145,4

3 800,0
135,8

1 200,0

110,0

Kiadás

50,0

550,0

3 800,0

1 200,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

5,5
700,0
10,0

200,0
29,0
146,1

2 300,0
3 000,0

2 600,0

100,0
550,0
200,0

6,4

135,8
185,4

110,0

Támogatás
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Önkéntes tûzoltóegyesületek támogatása
Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása
Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetségének támogatása
A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) mûködési támogatása
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása
Szakszervezetek támogatása
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása
Független Rendõr Szakszervezet támogatása
Tettrekész Magyar Rendõrség Szakszervezete támogatása
Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása
Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása
Hivatásos Tûzoltók Függelten Szakszervezete támogatása
Fõvárosi Tûzoltóság Szakszervezete támogatása
Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása
Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása
Rendõr Szakszervezetek Védegylete támogatása
Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása
Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása
Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása
Beruházás
Közbiztonsági beruházások
Hivatásos állomány lakáscélú beruházása
Közösségi programok
Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külsõ Határok Alap
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása

Alcímnév

1,8
223,2
2 061,3

552,0
10,0
1 404,4

225,0
246,0

371,6
596,3
292,1

218,1
128,0
70,0

3,7
2,7
3,0
1,4
0,6
2,0
0,6
0,4
0,4
1,8
0,3
0,4
0,2
0,2

120,0
22,5
10,0
9,0
35,0
24,0

Kiadás

223,2

1 394,4

246,0

261,7
395,7
194,5

50,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

2 061,3

1,8

109,9
200,6
97,6
797,0

218,1
128,0
20,0

3,7
2,7
3,0
1,4
0,6
2,0
0,6
0,4
0,4
1,8
0,3
0,4
0,2
0,2

120,0
22,5
10,0
9,0
35,0
24,0

Támogatás
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Alcímszám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Duna Mûvész Együttesek támogatása
„Segítsünk az árvízkárosultakon!”
Fejezeti tartalék

Alcímnév

Egyéb bevételek
Objektív felelõsségbõl származó közigazgatási bírságbevétel

Címnév

1

2

1

2

1

2

1

3

2

1

1
2

1
3

1
2
3

1
2

1
2
3
5

1

1
2
3

1

1
2
3
5

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Foglalkoztatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Államkincstár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Jogcímcsop.szám

XIV. fejezet összesen:

1–20. cím összesen:

FEJEZET

13 351,5
3 747,8

60,9
8,2

1 267,4
331,5
1 191,9

78,0
9,3

1 021,4
267,1
2 219,0
2,7

5,0

810,8
211,9
1 402,1

40,1
38,3

5 467,8
1 462,4
1 089,2
14,9

361 670,0

361 670,0

250,0
1,0
53,1

Kiadás

1,0

5 644,1

140,5

3 051,4

3,3

2 145,7

38,3

837,9

34 781,4

16 000,0

18 781,4

Bevétel

2011. évi elõirányzat

19 168,8

2 719,4

546,1

280,8

7 236,5

342 888,6

342 888,6

53,1

250,0
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Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
A nõk munkaerõpiaci helyzetének javításáért felelõs miniszteri biztos
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Kárrendezési célelõirányzat
Függõ kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tõkésítésre kifizetés
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetéséhez
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Címnév

FEJEZET

18,8

61,9

726,7

4,5

718,1

Bevétel

410,0
3 550,0
40,0
108,4

50,0

2 307,0

453,1

817,6

2 146,1

1 502,6

Támogatás

•

17,3

410,0
3 550,0
40,0

1 038,0
280,0
989,0
50,0

333,4
93,9
25,8

40,0

543,0
159,1
94,3

51,9
10,0

887,6
240,4
1 744,8

151,2
12,5

988,3
267,0
498,1
308,1

759,9
383,7
21,8

6 548,2

Kiadás

2011. évi elõirányzat
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Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja
Közigazgatási fejlesztési feladatok
ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Lakbértámogatás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Állami Bérlakás Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kutatási és technológia feladatok
Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása
Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek támogatása
Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása
OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ÁPB-k szakmai programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
NATO tagságból adódó ágazati feladatok

Alcímnév

18,5
2 207,3
24,5

11,8
6,1
129,6
100,0

40,0

3,4
863,0

300,0
154,1
27,0

662,6

50,0

1 750,0

3 400,0

5,0
95,0

4,0
13,1

2,9
0,8
31,3

4,7
8,0
78,4
88,5
20,3

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

18,5
2 207,3
24,5
29,9

100,0

147,5

300,0
154,1
27,0
906,4

662,6

1 800,0

3 500,0

17,1

88,5
20,3
35,0

Támogatás

•

6
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28

27

Címszám

1
2

2
3

51

44
46
47
50

43

Alcímszám

1

10

5
9

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

2

1

1

2

1

1

3

5

3
5

3

3

1
2
3

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
Nemzetgazdasági programok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szervezetátalakítási alap
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kötött segélyhitelezés
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Elõkészítõ feladatok a Tobin-adó bevezetésére

Alcímnév

Alapok támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása
Munkaerõpiaci Alap támogatása
Központosított bevételek
Kárrendezési célelõirányzat befizetése
Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek

Címnév

XV. fejezet összesen:

1–25. cím összesen:

FEJEZET

139 339,4

14,0
64 000,0

75 325,4

45,3
10,0

20,1
400,0
90,0
585,2

698,9

3 950,0
4 000,0

273,0

136,6

2,6
0,4
26,9
350,0

Kiadás

17 596,2

5,0
4 200,0

13 391,2

Bevétel

2011. évi elõirányzat

61 934,2

61 934,2

45,3
10,0

400,0
90,0
585,2

719,0

7 950,0

350,0
409,6

Támogatás
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•
2009. évi 200. szám

2

1

5

3

1

Alcímszám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

1
2
3

1
2
3

1
2
5

1
2
3
5

Központosított bevételek
Közúti bírságbevételek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Bûnügyi Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2

1

3

1

1

1
2
3

1
2
3
5

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Kölcsönök
Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1

1

3

2

1

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Jogcímcsop.szám

XVI. fejezet összesen:

1–3. cím összesen:

FEJEZET

20,0

67,1
19,6
56,7

3 593,1
936,1
842,7
100,0
11,0

135 204,5

135 204,5

878,3
221,3
604,5

3 667,5
983,5
1 027,4

1 007,8
560,5
134,4
85,0

73 376,8
19 131,0
33 491,9
35,1

Kiadás

66,0

11,0

316,9

3 120,7

500,0

2 620,7

295,9

2 324,8

Bevétel

2011. évi elõirányzat

97,4

5 155,0

132 583,8

132 583,8

1 408,2

5 678,4

125 497,2

Támogatás

•

2

1

Címszám
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8

7

6

5

4

3

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

86,0

1 052,9
286,7
1 485,3

964,2
100,0
4,0

2 707,9
677,5
22 999,9

69,6
2,4
2,4

679,5
178,1
2 454,0
15,5

104,2
123,0
50,0

882,0
226,3
826,5
162,0

31,2

734,2
195,1
1 112,3

324,0
82,9
1 048,1

Kiadás

2 914,9

18,5

5,0

27 430,0

1,5

3 400,0

2 374,0

2 055,6

513,3

Bevétel

2011. évi elõirányzat

17,2

941,7

Támogatás

•

1

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2

1
2
3
5

1
2
3

1
2
3
5

1

1
2
3

1
2
3

Alcímnév

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Országos Atomenergia Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Energia Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

Címnév

MAGYAR KÖZLÖNY

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

2

1

1

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám
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14

13

12

11

2

1

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

2

1

3

1

2

1

3

2

1

2

1

1

1

3

1

1
2
3

1
2
3

1

1
2
3

1

1
2
3
5

1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Kölcsönök
MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Közremûködõ Szervezetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
Magyar Állami Földtani Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kölcsönök
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

Címnév

FEJEZET

50,0

254,2
61,5
185,1

378,4
102,8
279,4
0,4

21,1

445,3
131,6
50,2

2 398,5
5,0

2 676,6
754,5
8 929,8
718,0

10,0

329,2
84,4
41,6

260,9
74,5
99,8

700,0
189,0
381,0

4,0

Kiadás

50,0

213,9

0,4

356,6

2 509,5

10,0

1 270,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

286,9

404,0

648,2

12 972,9

455,2

435,2

Támogatás
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16

Címszám

2

1

Alcímszám

46

42
43
44
45

38
41

34
35
36

4
6
12
17
28
32

2

3
10

Jogcímcsop.szám

1
2
3
4
5
6

Jogcímszám

1

2

1

1

1

1

1
2
5

3

3
5

3
5

3
5

3
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Kikötõk fejlesztése
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
Ágazati célelõirányzatok
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Belvízi hajózási alapprogram
EU szabványok honosítása
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szervezet támogatása
Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Magyar film támogatása
Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok
PPP programokkal kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához
Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése
Beruházás ösztönzési célelõirányzat
Turisztikai célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja
Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok
Digitális átállás
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások

Címnév

FEJEZET

50,0
13,5
436,5

3 108,0

5,0
250,0

136,9
13 411,2
8,0
47,0
3 150,0

5 614,6
3 261,5
415,0
122,2
9 896,9
1 539,7
13 500,0

37,0
661,4
2 000,0
208,0

900,0
600,0
704,7
0,4
5,6
180,0
277,0

50,0
5 200,0

Kiadás

1 500,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

500,0

8,0
47,0
3 150,0
3 363,0

5 614,6
3 261,5
415,0
122,2
9 896,9
1 539,7
13 500,0
13 548,1

2 000,0
208,0

704,7
0,4
5,6
180,0
277,0
698,4

50,0
5 200,0

Támogatás
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Címszám

5

34
35
36
37
38

26

15
16
18

3
9

1
2

3

4
5

1

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3
5

3

3
5

3
5

1
2
3

3
5

3
5

1

3

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Informatikai feladatok
Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése
Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja
Ágazati szabályozási feladatok
Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Útpénztár
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Autópálya rendelkezésre állási díj
TEN-T pályázatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
RO-LA gördülõ országút
Határkikötõk mûködtetése
A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Alcímnév

2,2

3,0
176,6
6,0
2,3
4,1
201,0

20,0

87,5
1 020,9

183,0
8 919,0
650,0
10,0

800,0
12 866,0
4 800,0
99 186,3

61 265,1
8 812,0

5 200,0

107,1
75,0

1 800,0
10 800,0
1 050,0

6 450,0

Kiadás

602,0

48 000,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

6,0
2,3
4,1
201,0
14,9

179,6

650,0
10,0
1 128,4

99 186,3
8 500,0

5 200,0
40 543,1

182,1

10 800,0
1 050,0

8 250,0

Támogatás
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1

20
21

19

18

17

Címszám

1
2

1
3

1

9

8

7

6

Alcímszám

2
3

1

4

Jogcímszám

1

2

1

3
5

3

3
5

2
3

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Külügyminisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

XVII. fejezet összesen:

80,0

4 005,2
1 078,7
1 871,0
55,3

603 839,3

8 194,8
23 179,0
55,0
800,0

1 000,0
208 153,0

362 457,5

500,0

527,7
4 211,1

250,0

236,4
424,9

876,7

0,6
12,1
200,0

Kiadás

209,3

94 239,1

120,0
500,0

93 619,1

Bevétel

2011. évi elõirányzat

6 892,9

268 838,4

268 838,4

500,0

4 738,8

876,7
911,3

200,0

Támogatás

•

1

1
2
3
5

1–16. cím összesen:

FEJEZET

MAGYAR KÖZLÖNY

2

1

Kiemelt elõirányzat neve

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közlekedési zajvédelem
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék

Alcímnév

Vállalkozások folyó támogatása
Egyedi támogatások, ellentételezések
Bányabezárás
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése
Központosított bevételek
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése
Közúti bírságbevételek
Alapok támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
K-600 hírrendszer mûködtetésére
Peres ügyek
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Kölcsönök
Külképviseletek igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Magyar Külügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Információs Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások
Európai uniós befizetések
Állami Protokoll
Államfõi Protokoll kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
Egyéb civil szervezetek támogatása
EU utazási költségtérítések
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
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145,0
87,4

0,2
567,7

87,5
140,0

30,0
5,0
251,2

7 058,4
4 666,2

225,1
18,4
30,0
21,9

3 736,7
927,8
3 403,0

30,0

73,4
21,2
61,7

660,3
112,6

22 159,0
5 982,1
15 539,5

68,0

Kiadás

567,7

21,9

42,9

50,0

2,0

112,6

30,0

6 694,4

56,0
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0,2
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7 058,4
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8 248,1
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1

2

1
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1

3
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1
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1
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Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Humanitárius segélyezés
2011. évi magyar EU elnökségi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Külföldi magyar emlékek megõrzése
Finn–Magyar ifjúsági csereprogramok
Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

Alcímnév

FEJEZET

XVIII. fejezet összesen:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
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6 187,6
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2 000,5

5 525,5

154,0
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1 141,6

88 814,5

3,0
3,0

16,0
4,0
5,0
14,0

806,6

3 333,1
899,5
10 330,8
130,0

60,0
10,0

Kiadás

15 223,2

4 595,7

142,1

1,0

2 879,1

7 786,8
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5 525,5
9 551,1

2 046,8

81 027,7
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Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közlekedés Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi megújulás Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Környezet és energia Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Államreform Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Végrehajtás Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

Jogcímcsop.név

FEJEZET

985,1

1 173,9
130,4

4 956,3
6 782,4

15 437,8

300,0
7 562,2

368,3

308,8
3 977,1

78 225,8

269,6
18 679,1

95 786,4

2 172,5
21 011,7

966,7
3 970,7

3 613,5
120 334,9

339 499,1

1 937,4
15 322,7

121 436,7

Kiadás

2 570,7

916,5

9 266,3

13 210,9

6 594,1

342,8

3 756,8

73 887,1

16 463,7

86 608,9

20 826,8

3 970,7

855,7

109 147,2

267 542,7

13 402,4

103 221,1
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1 153,2

2 860,2

3 495,0

554,6

6 823,7

11 534,9

14 912,2

75 814,1
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Jogcímcsop.név
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Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közép-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Dél-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Dél-alföldi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Észak-alföldi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Észak-magyarországi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közép-magyarországi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Területi Együttmûködés
Európai Területi Együttmûködés
ETE HU-SK
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE HU-RO
Mûködési költségvetés
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228,6

1 257,1
4 228,4

90 921,7

3 556,6
16 124,1

23 160,7

1 817,6
1 514,4

29 411,4

858,0
1 179,7

20 061,1

1 314,2
907,9

19 158,3

689,2
486,4

14 160,3

856,0
1 976,3

11 593,7

1 855,4

Kiadás

5 378,7

165,0

3 958,5

83 757,8

18 378,0

21 006,2

3 065,9

27 048,6

1 824,8

19 039,5

1 994,7

17 547,1

1 072,4

13 699,7

2 779,1

10 710,3
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Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE HU-SER
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE HU-CRO
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE SEES
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE AU-HU
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE SLO-HU
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ETE CES
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERREG IVC
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
ENPI HU-SK-RO-UA együttmûködési program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERACT 2007–2013
Egyéb uniós elõirányzatok
Igazgatási Partnerség
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
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FEJEZET

65,5

139,3
11,0

1 407,8

8,8

136,6

13,7

260,6

12,4

607,0

37,2

892,0

18,9

924,7

58,4

1 889,7

69,6

2 248,8

227,6

1 517,5
5 842,3

Kiadás

85,0

123,5

1 248,0

2,0

98,0

6,0

144,0

15,1

736,5

43,9

1 421,7

55,5

1 794,1

166,3
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1

1
2

1

1
2
3
4

1

1
2
3
5

Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami szociális intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb kulturális intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2 357,8
628,8

57,7

1 228,4
330,9
650,0
4,7

15,0

5 180,7
1 384,1
1 081,5
17,5

1 195 844,0

1 114,1
435,9
135,9
8 221,5
49,0
1 431,1

67,2

300,2
80,7

5 499,0

234,0
5 967,0

19,5
722,4

Kiadás

1 994,4

1,2

264,7

54,8

1 012 717,4

8 200,0

5 499,0

6 201,0

26,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

2 654,4

2 005,8

7 624,0

183 126,6

135,9
21,5
49,0
1 431,1

1 550,0

448,1

696,4
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1

FEJEZET

XIX. fejezet összesen:

Egyéb mûködési célú kiadások
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közremûködõi intézményrendszer támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
KEOP derogációs projektek kamattámogatása
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
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Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1

2

1

2

1

2

1

3

2

1

3

2

1
2
3
5

1

1
2
3
4

1

1
2
3
5

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3

3
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyetemek, fõiskolák
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb oktatási intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

Címnév

FEJEZET

13 602,6
3 632,6
24 874,7
8,8

20,5

2 146,5
577,6
954,1
63,7

7,4

187,2
49,6
74,5
7 906,9

8,0
73,4

1 777,1
479,9
1 703,7

26 904,8
12 290,2
1 139,1
88,4

167 283,0
48 777,0
156 384,3
31 905,0
3 348,8

145,9
14,6
7,1
1,2

1 595,0
5,1

Kiadás

43 723,6

3,4

170,3

140,0

1 617,2

88,4

34 487,1

224 262,6

1,2

105,5

Bevétel

2011. évi elõirányzat

1 552,6

3 588,7

8 085,6

2 424,9

189 282,5

Támogatás

•

5

Címszám

MAGYAR KÖZLÖNY
2009. évi 200. szám
31111

2

1

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1
2
3

1
2
3
5

1

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
5

1
2
3

1
2
3
5

1
2
3

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök

Elõir.csop.név

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mûvészeti intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Sportintézmények
Nemzeti Sport Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Sportközpontok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Mentõszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Közgyûjtemények

Címnév

FEJEZET

1 907,7
512,7
694,6

15 414,3
4 070,7
5 850,6
320,8

150,0

1 256,3
356,1
2 729,2

326,1
93,2
490,8

443,4
100,0

4 932,7
1 204,9
1 954,5
2,6

2 929,2
35,0
69,0

8 008,0
2 243,0
8 450,7
43,9

2 381,4
707,8
311,0
10,0

Kiadás

672,2

25 387,4

1 963,0

6,0

150,0

2 240,0

2 351,4

8 759,5

10,0

242,7

Bevétel

2011. évi elõirányzat

2 452,8

269,0

2 528,6

904,1

6 248,1

10 667,9

Támogatás

•

1

1

2

1

1

2

1

2

1

3

2

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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13

12

11

Címszám
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2009. évi 200. szám

20

19

18

2

1

Alcímszám

1
3
7

5

4

3

Jogcímcsop.szám

1

2
5

10
23

Jogcímszám

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1
2
3
5

1

1
2
3
5

1
2

1
2
3

1
2

1
2
3
5

1

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Vérellátó Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Felsõoktatási fejlesztési program
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció
ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója
Kulturális beruházások
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Örökségvédelmi fejlesztések
Egészségügyi beruházások
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése
Normatív finanszírozás
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)

Címnév

3 525,0
91 538,1

3 100,0

400,0
150,0

20,0
200,0

1,7

417,7
112,6
185,5
146,0

47,5

861,5
215,5
213,9
201,6

530,0
20,0

3 912,4
986,8
7 215,0

228,5
29,4

4 560,0
1 254,2
1 687,8
296,6

10,0

Kiadás

10,8

619,4

10 753,3

2 614,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

3 525,0
91 538,1
200,0

3 100,0

400,0
150,0

20,0
200,0

852,7

920,6

1 910,9

5 442,5

Támogatás

•

17
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Címszám
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2009. évi 200. szám
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Címszám

4

3

Alcímszám

Jogcímszám

1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
Gyakorlóiskolák normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felsõoktatási feladatok támogatása
Felsõoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
Felsõoktatás kiegészítõ támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felsõoktatási információs rendszerek mûködtetése EISZ-koordináció
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Szakkollégiumi Kiválósági Központok
Felsõoktatási szakkollégiumok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Pedagógus díszdiploma
Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása
Felsõoktatási és Tudományos Tanács támogatása
Egyéb felsõoktatási feladatok támogatása
Lakitelek Népfõiskola támogatása
Közoktatási feladatok támogatása
Érettségi vizsga lebonyolítása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Alcímnév

40,0

357,0
97,0
192,0

619,0
189,0
192,0

11,0
5,4
52,6
40,0
186,9
70,0
61,8
330,0

47,3
12,7
275,6
30,0

20,0
5,4
24,6

20,0

60,0
16,2
28,8

120,0
32,4
47,6
2 520,0
5 500,0
2 650,0

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

89,0

646,0

1 000,0

40,0
186,9
70,0
61,8
330,0

30,0
69,0

335,6

20,0
50,0

2 520,0
5 500,0
2 650,0
105,0

Támogatás

•

1

1

1

1

1

1

1

1

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

MAGYAR KÖZLÖNY

27

23

18

36
44
45
46
47

34
35

33

4
26

8
10
11
17

Jogcímcsop.szám
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2009. évi 200. szám

Címszám

18

15

4

40

39

38

34

30
33

29

Jogcímcsop.szám

1

1

Jogcímszám

1

1

1

1

1

1

1

1
2
3
4
5

1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
5

2
3
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Közoktatás speciális feladatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Közoktatás Fejlesztési Célelõirányzat
Nemzetiségi oktatási programok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Tehetség Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Kisiskolák újraindítása
Egyéb feladatok támogatása
Mentor és egyéb feladatok támogatása
Mentor program támogatása
„Útravaló” ösztöndíj program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli oktatási feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások

Alcímnév

FEJEZET

70,0
18,9
30,0
200,0
237,1

200,0
54,0
40,0
990,6

50,0

100,0
27,0
73,0
100,0
346,0

40,0
10,8
29,2

300,0
81,0
667,2

20,0
5,4
21,6

150,0
40,5
20,0
72,3
200,0

10,8
28,2
10,0

Kiadás

200,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

556,0

50,0
1 284,6

346,0

300,0

80,0

1 048,2

47,0

282,8

Támogatás
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Címszám
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1

2

Jogcímszám

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3

1
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3

1
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3

1
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5

1
2
3

1
2
3
4
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Határon túli kulturális feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú kiadások
Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások
Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB mûködtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása
Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása
Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások
Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Kétoldalú munkatervi feladatok
Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Nemzetközi tagdíjak
Nemzetközi oktatási tagdíjak
Nemzetközi kulturális tagdíjak
OECD és EU oktatási kötelezettségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Oktatási szakdiplomáciai feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kulturális szakdiplomáciai feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
EU tagsággal kapcsolatos feladatok
ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások

Alcímnév

5,5

23,5
6,4
4,2

10,0
2,7
8,2

30,0
8,1
7,9

332,4
10,2

1,4
0,3
1,0
4,1

5,0
1,3
5,9

214,5

10,0
2,7
9,3
40,0
38,0
80,0
15,0
25,0
32,5

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

16,7

34,1

20,9

332,4
10,2
46,0

6,8

12,2

214,5

80,0
15,0
25,0
32,5

100,0

Támogatás

•
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9

6

5

1
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2

1
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Jogcímcsop.szám

2

1
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Jogcímszám

1

1

2

1

1

1

1

1
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5

1
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1
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2
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
EU tagságból eredõ együttmûködések
EU tagságból eredõ oktatási együttmûködések
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
EU tagságból eredõ kulturális együttmûködések
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Kutatás-fejlesztés támogatása
Felsõoktatási kutatási program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
Filmek gyártásának támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
Közgyûjteményi szakmai feladatok – közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Közmûvelõdési szakmai feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

Alcímnév

24,2
6,5
4,8
291,1

23,8
6,5
4,8
286,6

40,0
300,0
800,0

99,6
26,9
63,5

52,5
14,2
40,0
68,3

61,5
16,6
17,0

17,4
4,7

10,0
2,7
10,5

1,4
9,8
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Bevétel
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321,7

300,0
800,0

230,0

175,0

95,1
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Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért
Mûvészeti tevékenységek
Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Elõadómûvészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Liszt Ferenc Emlékév kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
A Nemzet Színésze cím támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
A kábítószer-fogyasztás megelõzésével kapcsolatos feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.
Budapesti Európai Ifjúsági Központ mûködtetése és fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás

Alcímnév
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28,8

40,0

350,0

63,3

3,0
0,8
45,0
400,0

113,9
30,8

50,0
13,5
436,5

51,2
20,8
104,9
1 427,1

2,7

137,3
37,1
13,7
491,9

2,5
0,7
0,5
30,3
104,0
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Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Gyermek és ifjúsági célú pályázatok
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyarországon kisérõ nélküli külföldi kiskorúak ellátása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Elõzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Családpolitikai Programok
Mûködési költségvetés
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Családpolitikai célú pályázatok
Egyes szociális pénzbeli támogatások
Otthonteremtési támogatás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
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1,0
1 744,0

2,5
137,5
20,0
140,0

257,0

9,9
2,7
12,4

35,0

30,0
8,0
27,0
65,0

33,0

28,5
7,7
15,0
372,6

3,2
1,0
1,1
126,7

7,0
2,2
8,0
138,1

102,0
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FEJEZET

Gyermektartásdíjak megelõlegezése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs szociális programok
Országos Fogyatékosügyi Tanács mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
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1,0
0,3
3,7

27,4

72,1
21,5
87,2
7 067,0

7,0
5 993,0

16,0
34 019,1

38,8
46,6

31,1
9,9
2,7
224,3

0,6
560,4

65,5
1 539,5

1,0
1 249,0

1,0
1 271,6
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Országos Esélyegyenlõségi Hálózat mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Krízisellátó rendszer mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása
Nõk és férfiak társadalmi egyenlõségét elõsegítõ tevékenységek támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Idõsügyi programok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
Oltóanyag beszerzés
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások
Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások
Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Mentõgépjármû és eszközbeszerzés
Légimentés eszközpark fejlesztés
Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

Alcímnév

225,0

195,0

3,9
1,1
30,0
1 750,0
150,0

24,0
1 052,2
1 364,0
110,0

254,3
70,2
269,9
20,1

8 672,0

0,3
460,7

10,0
2,7
20,0
47,3

20,0
5,4
26,7
66,9

13,7
4,0
10,0
94,3
85,0
5,0
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Sporttevékenység támogatása
Utánpótlás-nevelési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Versenysport támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Egyéb mûködési célú kiadások
Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
Diák- és hallgatói sport támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Szabadidõsport események támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
Szabadidõsport támogatása
Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások

Alcímnév
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24,0
441,4
15,0
44,2

150,0

183,5
335,2

120,0

2 070,0

2 742,1

2 200,0

613,8

1 646,9
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Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar Sport Háza támogatása
Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggõ feladatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Felsõoktatási felújítási programok
Nemzeti kulturális intézmények felújítása
Egészségügyi intézmények felújítása
Egyházi felsõoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja
A szentgotthárdi barokk templom belsõ restaurációja
Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása
Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Oktatásért Közalapítvány
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért
Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA)
Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány
Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány
Tempus Közalapítvány
Pro Scientia Naturae Alapítvány
Bocskai István Alapítvány
András Alapítvány
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
Autizmus Alapítvány
British Council Hungary
Francia Nyelvû Diákszínjátszásért Alapítvány
Határon túli magyar felsõoktatási intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok
Magyar Mozgókép Közalapítvány programja
Magyar Mozgókép Közalapítvány mûködése
Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum)
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Anna Lindh Alapítvány
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)

Alcímnév

800,0
235,0
1 375,0
59,0
190,0
218,0
506,5
5,5
50,0

62,7
200,0
153,1
25,0
34,7
32,4
30,0
86,1
16,0
8,0
3,1
30,0
24,7
2,0
0,6
250,0

70,0
18,5
322,8
90,0
100,0
40,0

6 250,0
302,5
1,0

10,0
2,7
108,6

960,0

Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat

800,0
235,0
1 375,0
59,0
190,0
218,0
506,5
5,5
50,0

62,7
200,0
153,1
25,0
34,7
32,4
30,0
86,1
16,0
8,0
3,1
30,0
24,7
2,0
0,6
250,0

70,0
18,5
322,8
90,0
100,0
40,0

302,5
1,0

960,0
6 371,3

Támogatás

•
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29
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Alcímszám

1

2

1

1
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3
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szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Szociális alapítványok, közalapítványok
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány támogatása
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hajléktalanokért Közalapítvány
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
Bébi Koraszülött Mentõ Alapítvány
Beteg Gyermekekért Alapítvány
Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány
ISPITA Alapítvány
Peter Cerny Alapítvány
Segíts Élni Alapítvány
Szegedi Újszülött Életmentõ Szolgálat Alapítvány
Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért
Húszan Még Vagyunk Alapítvány
Sport alapítványok, közalapítványok
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása
Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egészségügyi köztestületek támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek mûködési támogatása
Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása
Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Vöröskereszt támogatása
Magyar Rákellenes Liga támogatása
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségének támogatása
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei

Alcímnév

128,0
160,0
160,0
160,0
222,6

150,0
30,0

3,3
717,9

40,0
10,8
5,0
87,6

887,5
8 184,3
100,0

16,5

25,4
33,4
29,1
25,0
28,5
141,3
41,2
51,3
30,4
20,0
9,0

1,9
277,9
238,0
50,0

16,0

208,8
70,0

Kiadás

Bevétel
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128,0
160,0
160,0
160,0
222,6

150,0
30,0

3,3
717,9

143,4

887,5
8 184,3
100,0

16,5

25,4
33,4
29,1
25,0
28,5
141,3
41,2
51,3
30,4
20,0
9,0

277,9
238,0
50,0

208,8
70,0
17,9

Támogatás

•

1
2
3
4
5

1
2

1
2

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4
5
6

1
2
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1

1

2

1

1

1
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1
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5

1

1
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1
2
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csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyar Lelki Elsõsegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége
Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat
Magyar Református Szeretetszolgálat
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Katolikus Karitasz
Johannita Segítõszolgálat
Progress Társadalmi és Szolidaritási Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Siketvakok Országos Egyesülete
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége
Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Nemzeti Sportszövetség
Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása
Felkészítést végzõ sportszakemberek támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása
Magyar Paralimpiai Bizottság
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
Mûködési költségvetés

Alcímnév

8,0
12 992,0

11,6

69,5
19,2
42,3
4 857,4

127,0
34,7
139,7
18,0
27,8
30 000,0

163,1
30,5
12,8
90,3

15,9
4,3
42,2
20,0
20,0

0,3
25,0
20,1
12,8
193,7
17,8
40,0
200,0
140,0
40,0

39,7

15,0

Kiadás

500,0

3 500,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

24 265,0

13 000,0

139,7
18,0
27,8
26 500,0
5 000,0

163,1
30,5
12,8
90,3
161,7

20,0
20,0

25,0
20,1
12,8
193,7
17,8
40,0
200,0
140,0
40,0
62,4

15,0
40,0

Támogatás
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csop.elõir.szám
szám
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Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

1–20. cím összesen:

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Belsõ ellenõrzéssel összefüggõ feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása
Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása
Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások

Alcímnév

1 545 555,7

19 500,0
5 000,0
400,0
1 600,0

13 344,0
61 726,0
2 373,0
7 610,0
4 127,0
31 308,0
19 733,0
4 768,0
85,0
500,0

357 726,0
5 941,0
65 079,0
13 782,0
1 905,0
6 830,0
4 952,0

917 266,7

11,0
3,0
20,7
54,0

120,0
36,8

3,9
1,1

34,0
9,3
157,2
24 564,5

Kiadás

367 046,1

367 046,1

15,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

5,0

550 220,6

550 220,6

120,0
36,8
73,7

Támogatás

•

XX. fejezet összesen:

Családi támogatások
Családi pótlék
Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély
Gyermeknevelési támogatás
Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
Életkezdési támogatás
Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások
Rokkantsági járadék
Megváltozott munkaképességûek járadéka
Egészségkárosodási járadék
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
Mezõgazdasági járadék
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességûek kereset-kiegészítése
Különféle jogcímen adott térítések
Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
Terhesség-megszakítás
Folyósított ellátások utáni térítés

Címnév
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4

3

2
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3
4
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KiElõir.emelt
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Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

1

1
2
3

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2

1

1

2

1

3

2

1

1

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2

1
2
3
5

Központi Statisztikai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
KSH Könyvtár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Népszámlálás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

2

1

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Jogcímcsop.szám

XXX. fejezet összesen:

FEJEZET

315,3

8 991,4
2 184,9
2 844,3

80,2
21,6
15,3

30,8
0,5

164,8
43,3
40,1

550,0
15,0
35,2

5 715,7
1 454,8
2 347,1
23,0

1 275,8

3,0

876,3
228,5
168,0

Kiadás

21,0

30,3

61,4

35,2

203,1

660,4

Bevétel

2011. évi elõirányzat

14 335,9

96,1

187,8

9 242,1

1 275,8

1 275,8

Támogatás

•

1

1
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév
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Nemzetközi tagdíjak
Fenntarthatósági Fõosztály létrehozására

Alcímnév

1
2
3

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3
5

1
2
3

1
2
3

1
2
3

XXXI. fejezet összesen:

FEJEZET

7 050,2
1 888,6
2 655,1

1,0
25,0

248,0
62,5
165,4

9,1
2,4
3,4

78,4
16,4
83,3
3,0

1 895,7
483,5
1,6

3 935,0
765,0
32,8

797,7
204,4
96,7
15,0

24 883,6

0,3
10,0

Kiadás

4 838,0

25,5

2,4

17,0

15,0

10,2

1 011,4

Bevétel

2011. évi elõirányzat

7 276,5

476,4

12,5

181,1

2 380,8

4 715,8

1 088,6

23 872,2

0,3
10,0

Támogatás

•

1

2

1

1

1

1

1

3

1

MTA Titkársága
MTA Titkárság Igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kölcsönök
MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
MTA Köztestületi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
MTA Könyvtára
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
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Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
MTA Élettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Területi akadémiai központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Kutatásszervezési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Címnév
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1,5
1,9

107,8
28,3
11,9

39,7
98,0

268,2
80,3
528,5

22,0

113,5
31,1
81,9

48,3
96,1

3 301,0
864,1
488,7
27,4

501,1
179,4
5,9

4 088,3
1 138,2
1 518,6
70,3

407,1
199,8
10,0

40,8

Kiadás

307,6

63,0

12,6

969,2

5,9

381,2

2 909,7

10,0

127,1

Bevétel

2011. évi elõirányzat

151,4

707,1

185,5

3 843,8

4 205,0

Támogatás
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MTA Támogatott Kutatóhelyek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MTA Jóléti intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
OTKA Iroda
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Tudós társaságok támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
Magyar Tudomány
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Központi kiadványok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Fiatal kutatók pályázatos támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
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121,2
19,5
131,6

33,4
9,0

10,0
2,7
47,3
20,0

10,0
2,7
10,0
60,7

20,1

28,5

13,0

220,1
54,4
105,0

0,2
34,5

226,8
64,9
165,8

5,2

1 452,6
364,8
52,0

Kiadás

228,5

15,0
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272,3

42,4

80,0

20,1
83,4

28,5

392,5

263,7

1 859,6
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XXXIII. fejezet összesen:

Nemzetközi tagdíjak
Lendület Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közel-Keleti kutatások támogatása
Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság mûködtetésének alapítványi támogatása
Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
Szakmai feladatok teljesítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Intézményekhez le nem bontott bevétel
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Kutatási témapályázatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Központi kezelésû felújítások
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Alcímnév

51 505,8

560,0
161,4
340,0

338,2
189,4

2 345,6
523,4
2 128,8
100,0

200,0
300,0

2 000,0
540,0
1 660,0

15,0

171,3
46,1
324,0

150,0
12,0
50,0
13,1
24,7
10,0

535,0
141,9
263,0

158,0

Kiadás

14 337,9

4 400,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

37 167,9

189,4
1 061,4

5 436,0

300,0

12,0
50,0
13,1
24,7
10,0
556,4

158,0
1 089,9
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Kiadás

Bevétel

2011. évi elõirányzat
Támogatás

1

1
2
3
4
7
8

1

18
19

1
2
3
4
6
7
8
9
10

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek kamatelszámolásai
Világbanki hitelek elszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
KfW hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
ÁAK Rt.-tõl 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
EBRD hitelek kamatelszámolásai
IMF hitelek kamatelszámolásai
EB hitelek kamata
1999-tõl felvett devizahitelek kamatelszámolásai
Devizakötvények kamatelszámolásai
1999-tõl kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
Amerikai kötvények kamata
IMF hitelbõl származó betét kamata
Bankoknak nyújtott devizahitel kamata
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek kamatelszámolásai
EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolásai
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolása
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ államkötvények kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Alárendelt kölcsöntõkekötvény kamatelszámolása
MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai
Kincstárjegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Deviza elszámolások
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
Forint elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
Adósságkezelés költségei
Követeléskezelés költségei
2 481,4
7 505,9
1 300,0
882,0
1,7

85 380,3
15 446,8

694,6

940,5
14 160,5
239,6
7 480,7

599 762,4

25 918,2
3 582,1

179 222,7
1,9

0,1
13 159,7
380,3
1 358,3
1 163,3
715,7
9,0
56 575,5
45 750,4
303,1

14 218,3
60,1

862,8

34 613,9

2 130,2
6 997,3
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Vállalkozások költségvetési befizetései
Társasági adó
Hitelintézeti járadék
Pénzügyi szervezetek különadója
Cégautóadó
Egyszerûsített vállalkozói adó
Bányajáradék
Játékadó
Ökoadó
Energiaadó
Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések
Energiaellátók jövedelemadója
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyes ágazatokat terhelõ különadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Lakosság költségvetési befizetései
Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók
Lakossági illetékek
Magánszemélyek jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
Egyéb költségvetési bevételek
Vegyes bevételek
Egyéb vegyes bevételek
Kezesség-visszatérülés
Költségvetési befizetések
Központi költségvetési szervek
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel
Egyéb uniós bevételek
Vámbeszedési költség megtérítése
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Kohéziós Alap
Lakástámogatások
Egyéb lakástámogatások
Vállalkozások folyó támogatása

XLI. fejezet összesen:

Tõke követelések visszatérülése
Kormányhitelek visszatérülése
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tõke-visszatérülése
OECF hitel tõke-visszatérülése

Címnév

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Jogcímcsop.szám

126 000,0

1 064 416,7

Kiadás

20 161,2

8 857,0
178,3

28 631,6
94 540,4

6 006,0
2 057,8

1 362 977,0
300,0
88 496,1
1 000,0

2 557 988,3
881 132,9
32 300,0

17 000,0
9 500,0
32 000,0
20 000,0
65 000,0
161 000,0

372 020,9
10 800,0
187 000,0
28 100,0
196 100,0
88 000,0
51 294,2

59 535,3

316,6

336,1
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Egyéb vállalati támogatások
Termelési támogatás
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
Egyéb megszûnt jogcímek miatt járó támogatás
Normatív támogatások
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Fogyasztói árkiegészítés
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Védelmi felkészítés elõirányzatai
Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása
Egyéb vegyes kiadások
1% SZJA közcélú felhasználása
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség
A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekbõl és vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások
Pénzbeli kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz
Egészségbiztosítási Alap támogatása
Központi költségvetésbõl járulék címen átadott pénzeszköz
Nemzetközi elszámolások kiadásai
Nemzetközi tagdíjak
Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához
Bruegel tagdíj
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
IDA alaptõke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

Címnév

1 000,0
99,1
35,0

4,5
26,5

636 970,0

412,6

2 832,8
1 852,5
94,1

1 000,0
500,0
4 000,0
20 920,0
1 925,0
600,0
310,0
6 000,0
50,0
50,0

497,0
1 045,0
3 950,0
9 500,0
2,5
10,0

1 400,0
1,0
500,0

5 500,0
109 000,0

225,0
5,0

Kiadás
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XLII. fejezet összesen:

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Áfa alapú hozzájárulás
GNI alapú hozzájárulás
Brit korrekció
Hollandia és Svédország számára teljesítendõ bruttó GNI csökkentés
Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése
Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott céltársulás 2011. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése

Címnév

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítésbõl származó bevételek
Egyéb eszközök értékesítésbõl származó bevételek
Hasznosítási bevételek
Bérleti díjak
Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj
Egyéb bérleti díj
Vagyonkezelõi díj
Osztalékbevételek
Koncessziós díjak
Szerencsejáték koncessziós díj
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Egyéb bevételek
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegû kiadások
Ingatlan vásárlás
Egyéb eszközök vásárlása
Ingatlan-beruházások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezõ kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás
Ingatlanok õrzése
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Jogcímcsop.szám

1 450,0
3 000,0

2 000,0
1 300,0
2 000,0

14 374,0
2 500,0
500,0

90,0
50,0
5 000,0

1 194 958,5

216,2
158,3

36 603,7
208 565,5
11 140,7
1 833,3

93,2
30,0

Kiadás

1 727,4
1 000,0
1 175,2

887,1
601,3
2 330,4
22 900,0

3 928,0
100,0

6 322 441,7

Bevétel

2011. évi elõirányzat
Támogatás

•
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Alcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

XLIII. fejezet összesen:

A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelõ kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
Kezesi felelõsségbõl eredõ kifizetések
Konszernfelelõsség alapján történõ kifizetések
Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendõ járandóság
Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
Egyéb bírósági döntésbõl eredõ kiadások
Egyéb szerzõdéses kötelezettségek
Egyéb jogszabályból eredõ kiadások
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
Eljárási költségek, perköltségek
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek mûködésének támogatása
Az MNV Zrt. mûködésének támogatása
Az MFB Zrt. mûködésének támogatása
Átcserélhetõ kötvény kamatfizetése
Állami ingatlanvagyon felmérése
Fejezeti tartalék
ÁFA elszámolás

Alcímnév

1

1
2

1
3

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
Értékesítési bevételek
Ingatlan értékesítésébõl származó bevételek
Termõföld értékesítésbõl származó bevételek
Egyéb ingatlanok értékestíésébõl származó bevételek
Hasznosítási bevételek
Haszonbérleti díj
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegû kiadások
Ingatlan vásárlás
Termõföld vásárlás
Egyéb ingatlanok vásárlása
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Életjáradék termõföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1
2

1
2
3

1

Jogcímszám

5 500,0

3 300,0
50,0

34 649,4

Bevétel

Támogatás

•

80,0
50,0

10 920,0

950,0
50,0

91 854,5

8 000,0
870,0
10 400,0
3 000,0
6 980,0
1 000,0

1 020,0
900,0
130,0
90,0

2 304,0

25,0
500,0
25,0
500,0
21 841,7
1 954,8
50,0

Kiadás

2011. évi elõirányzat
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31
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4
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja
Eljárási költségek, -díjak, perköltségek
Állami ingatlanvagyon felmérés
Fejezeti tartalék

Alcímnév

Önkéntes befizetések, adományok
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás
Alapból nyújtott támogatás
Egyéb támogatások

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása
Közfoglalkoztatás kiadásai
TÁMOP 1.1 Munkaerõpiaci szolgáltatások és támogatások
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások
Járulékkedvezmény megtérítés
Szakképzési és felnõttképzési támogatások
Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések
Passzív kiadások
Álláskeresési támogatások
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
Bérgarancia kifizetések
Mûködtetési célú kifizetések
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elõ- és társfinanszírozása
Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret
TÁMOP intézkedések bevételei
Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel
Szakképzési hozzájárulás
Bérgarancia támogatás törlesztése
Egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulék MPA-t megilletõ hányada
Költségvetési támogatás
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP

Jogcímcsop.szám

LXIII. fejezet összesen:

XLIV. fejezet összesen:

FEJEZET

1 237,9

337 238,1

134 800,0
681,3
7 000,0
100,0
850,0
10 000,0

33 091,1

40 519,8
3 970,7
64 000,0
30 925,2
5 500,0
5 800,0

14 500,0

100,0
50,0
1 500,0
800,0

Kiadás

375,3

0,1

337 238,1

800,0
2 600,0
1 000,0
49 000,0
1 000,0
187 700,0
64 000,0
550,0

30 588,1

8 850,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat
Támogatás

•

1

Címszám

MAGYAR KÖZLÖNY
2009. évi 200. szám
31137

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
24

9
10
11

5
6
7
8

4

2
3

1

5
7
8

Címszám

1

1

1

1
2

Alcímszám
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Alapkezelõ mûködési költségei
Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megilletõ része
Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megilletõ része

Címnév

LXVI. fejezet összesen:

8 807,8

116,0
8 691,8

31 329,9

23 127,5
6,5
8 194,8
1,1

1 375,4

980,0
20,0

Bevétel

Támogatás

•

8 807,8

3 025,3
1 784,1
1 845,4
229,7
19,4
314,2
677,6
0,8
4,3
907,0

16 728,5

296,4
4 351,6
1 026,7
181,3

2 683,2

7 535,4
300,3
353,6

1 375,4

137,5

Kiadás

2011. évi elõirányzat

MAGYAR KÖZLÖNY

LXVII. fejezet összesen:

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása
Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
Épített örökség, építõmûvészet támogatása
Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
Szakmai díjazásához való hozzájárulás
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési kiadások
Egyéb bevételek
Játékadó NKA-t megilletõ része

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

FEJEZET

LXV. fejezet összesen:

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelõ programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése, felújítása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése
Nukleáris létesítmények leszerelésének elõkészítése
Paksi Atomerõmû és KKÁT leszerelésének elõkészítése
Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai
Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása
Alapkezelõnek mûködési célra
Nukleáris létesítmények befizetései
Paksi Atomerõmû Zrt. befizetése
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Jogcímcsop.szám
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Rendszeres befizetés
Költségvetési támogatás
Mûködési kiadások

FEJEZET

LXIX. fejezet összesen:

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Megállapodás alapján fizetõk járulékai
Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher
MPA általi megtérítések
Korkedvezmény-biztosítási járulék
GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz
Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
Rokkantsági nyugellátás
Pénztártagok visszalépése
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1
2

LXVIII. fejezet összesen:

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatása
A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása
A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása
A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítõ tanács titkársági munkájának támogatása
Alapkezelõnek átadott pénzeszköz
Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés
Innovációs járulék
Költségvetési támogatás
Visszterhes támogatások törlesztései
Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

2
5
10
11
12
13

1

Jogcímszám

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

Jogcímcsop.szám

45 977,9

560,0

37 054,5
5 508,3
436,1
150,0
50,0
2 069,0
150,0

19,4

19,4

Kiadás

12 385,4
434 281,5

412,6

3 901,6
2 674,5
10 310,5

1 334,4
1 947,7
9 600,0
19 953,7
22 500,0

722 594,5

1 830 884,7

45 977,9

22 797,7
23 179,0
1,2

19,4

5,4
14,0

Bevétel
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szám
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Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megállapodás alapján fizetõk járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Egyszerûsített foglalkoztatás utáni közteher
MPA általi megtérítések

3 074 646,1

LXXI. fejezet összesen:

3 979,6
1 022,3
649,8

181,1

1 908,0
626,1
4 346,8
25,0

3 061 907,4

3,0

6 367,4
1 098,0

500,0
25 644,0

380 496,3
279 035,7
359 371,7

2 009 391,3

Kiadás

12 738,7

1–3. cím összesen:

FEJEZET

5. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Központi hivatali szerv
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Igazgatási szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
Nyugellátások
Öregségi nyugdíj
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
Korhatár feletti nyugellátások
Korhatár alatti nyugellátások
Hozzátartozói nyugellátás
Egyösszegû méltányossági kifizetések
Egyszeri segély
Rehabilitációs járadék
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
Postaköltség
Egyéb kiadások
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

Címnév

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1
2
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5
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5
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Jogcímcsop.szám

5,0

10 878,7

10 878,7

5 591,7

5 287,0

Támogatás

MAGYAR KÖZLÖNY

•

19 126,2
222,0
19 235,0
150,0
1 700,0

154 058,6
443 013,8

3 074 646,1

1 860,0

60,0

1 800,0

3 072 786,1

Bevétel
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FEJEZET

Egészségügyi hozzájárulás
Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezménybõl eredõ ellátások megtérítése
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Terhességi-gyermekágyi segély
Táppénz
Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz
Betegséggel kapcsolatos segélyek
Külföldi gyógykezelés
Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék
Gyermekgondozási díj
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelõzõ ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás
Mûvesekezelés
Otthoni szakápolás
Mûködési költségelõleg
Célelõirányzatok
Mentés
Laboratóriumi ellátás
Összevont szakellátás
Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

Címnév

81 115,9
17 966,2
23 470,4
2 300,5
5 780,2
23 171,1
4 404,8
1 000,0
1 744,4
24 561,4
20 893,0
563 712,1
4 000,0

1 400,0
450,0
957,5
8 277,0
93 749,8

74 896,0
4 352,0
6 804,0

41 631,4

Kiadás

75,0
220,0

550,0
25,0

31 000,0

12 500,0

670,0
4 706,8
1 598,6

400,0
5 000,0
636 970,0

35 916,1
3 360,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat
Támogatás
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1

4
5
6

3

1
2

11

8

1
2
3
7

1
2
6

2
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•
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5

3

Címszám

1

1

4

Alcímszám

4

8

6
7

5

3
4

Jogcímcsop.szám

1
2
3
4
5
6

1
2
3

1
2
3

1
2
4
5
6

Jogcímszám

2

1

1

1
2
3
5

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név
Kiemelt elõirányzat neve

FEJEZET

13 151 248,0
–687 370,3

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:
A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE:

1 370 936,7

10 539,5

10 539,5

10 539,5

Támogatás

•

13 838 618,3

1 459 613,9

LXXII. fejezet összesen:

424,6

424,6

1 370 512,1

15,0

Bevétel

2011. évi elõirányzat

MAGYAR KÖZLÖNY

KIADÁSI FÕÖSSZEG:

10 964,1

153,8

5 594,1
1 424,4
3 566,8
225,0

1 448 649,8

15,0

1 330,0
1 300,0
1 742,3
300,0
150,0
22 500,0

5 950,0
200,0
400,0
15 000,0

5 600,0
300,0
38 872,3
4 601,3

296 244,2
10 200,0
31 000,0
5 100,0
1 000,0

207,0

Kiadás

5. cím összesen:

Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Központi hivatali szerv
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

1–3. cím összesen:

Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai
Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás
Gyógyszertámogatás céltartalék
Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
Gyógyszertárak juttatása
Gyógyászati segédeszköz támogatás
Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Külföldi sürgõsségi gyógykezelés
Természetbeni ellátások céltartaléka
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés
Postaköltség
Egyéb kiadások
Orvosspecifikus vények
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
GYED-ben részesülõk utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

Címnév
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2. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
Millió forintban
A központi alrendszer mérlege

Bevétel
Központi költségvetés
Gazdálkodó szervezetek befizetései
Társasági adó
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó
Energiaellátók jövedelemadója
Egyszerûsített vállakozói adó
Ökoadó
Bányajáradék
Játékadó
Egyéb befizetések
Egyéb központosított bevételek
Pénzügyi szervezetek különadója
Egyes ágazatokat terhelõ különadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Lakosság befizetései
Személyi jövedelemadó
Adóbefizetések
Illeték befizetések
Magánszemélyek jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó különadója
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei
Költségvetési szervek bevételei
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei
Befizetés az államháztartás alrendszereibõl
Központi költségvetési szervektõl származó befizetések
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek
Egyéb bevételek
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel
Egyéb uniós bevételek
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Elkülönített állami pénzalapok
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Munkaerõpiaci Alap
Szakképzési hozzájárulás
Egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulék MPA-t megilletõ hányada
MPA támogatása
Egyéb bevételek
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Bethlen Gábor Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Nyugdíjbiztosítási Alap

2011. évi
elõirányzat

13 151 248,0
8 280 916,7
1 282 594,1
372 020,9
10 800,0
28 100,0
20 000,0
196 100,0
26 500,0
88 000,0
51 294,2
32 000,0
109 779,0
187 000,0
161 000,0
3 471 421,2
2 557 988,3
881 132,9
32 300,0
1 452 773,1
1 362 977,0
300,0
88 496,1
1 000,0
1 794 661,3
567 361,4
1 227 299,9
28 631,6
28 631,6
43 499,4
59 535,3
24 063,8
94 540,4
29 196,5
20 161,2
9 035,3
424 748,5
31 329,9
337 238,1
49 000,0
187 700,0
64 000,0
36 538,1
19,4
45 977,9
1 375,4
8 807,8
4 445 582,8
3 074 646,1
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Munkáltatói és biztosítotti járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
GYED-ben részesülõk utáni átvett pénzeszköz
Késedelmi pótlék és bírság
Központi költségvetési támogatások, térítések
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból származó bevétel
TB költségvetési szervek bevételei
Egyéb bevételek
Egészségbiztosítási Alap
Munkáltatói és biztosítotti járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék és bírság
Központi költségvetési támogatások, térítések
TB költségvetési szervek bevételei
Egyéb bevételek
Kiadás
Központi költségvetés
Egyedi és normatív támogatás
Közszolgálati mûsorszolgáltatás támogatása
Fogyasztói árkiegészítés
Lakásépítési támogatások
Családi támogatások, szociális juttatások
Családi támogatások
Jövedelempótló és kiegészítõ szociális támogatások
Különféle jogcímen adott térítések
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok
Költségvetési szervek kiadásai
Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok kiadásai
Az államháztartás alrendszereinek támogatása
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz
Helyi önkormányzatok támogatása
Kamatkiadások
Társadalmi önszervezõdések támogatása
Kormányzati rendkívüli kiadások
Kezességérvényesítés
Egyéb kiadások
Tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Adósságátvállalás
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Elkülönített állami pénzalapok
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Munkaerõpiaci Alap
Passzív kiadások
Közfoglalkoztatás
Mûködési kiadások
Egyéb kiadások

•
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2011. évi
elõirányzat

2 560 055,3
32 835,8
22 500,0
10 310,5
412,6
434 281,5
1 860,0
12 390,4
1 370 936,7
597 072,4
40 433,2
35 916,1
3 360,0
642 370,0
424,6
51 360,4
13 838 618,3
8 894 211,2
214 883,0
58 700,0
109 000,0
126 000,0
628 289,0
456 215,0
145 574,0
26 500,0
4 246 234,5
1 971 580,1
2 274 654,4
1 881 802,8
95 763,1
637 382,6
1 148 657,1
1 052 245,7
3 809,8
16 379,4
35 355,0
32 739,8
123 900,0
90 000,0
33 900,0
374,5
258 143,2
106 354,5
410 147,1
16 728,5
337 238,1
135 481,3
64 000,0
100,0
137 656,8
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Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Bethlen Gábor Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Nyugdíjbiztosítási Alap
Nyugellátások
TB költségvetési szervek kiadásai
Egyéb kiadások
Egészségbiztosítási Alap
Táppénz
GYED
EA egyéb pénzbeli ellátásai
Gyógyító megelõzõ ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz támogatás
EA egyéb természetbeni ellátásai
TB költségvetési szervek kiadásai
Egyéb kiadások
Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés
Elkülönített állami pénzalapok
Társadalombiztosítási alapok
Nyugdíjbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási Alap
Központi alrendszer összesen:

2011. évi
elõirányzat

19,4
45 977,9
1 375,4
8 807,8
4 534 260,0
3 074 646,1
3 054 439,0
12 738,7
7 468,4
1 459 613,9
86 052,0
93 749,8
52 715,9
770 120,0
343 544,2
44 772,3
15 358,3
10 964,1
42 337,3

–613 294,5
14 601,4
–88 677,2
0,0
–88 677,2
–687 370,3

3. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 769 forint/fõ,
de településenként legalább 3 600 000 forint.
A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelezõ alapfeladataihoz, valamint
szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a
közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános
könyvtári ellátást és a közmûvelõdést szolgáló feladatok.

2.

Körzeti igazgatás
a) Okmányirodák mûködése és gyámügyi igazgatási feladatok
aa) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
3 000 000 forint/körzetközpont
A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában
meghatározottak szerint az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben szereplõ okmányirodák mûködéséhez, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] által kijelölt önkormányzatok elsõfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédelmi,
szociális, igazgatási feladataihoz vehetõ igénybe.
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ab)

Okmányiroda mûködési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG:
276 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó
önkormányzatonként legalább 2 000 000 forint.
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák mûködési kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által rendelkezésre
bocsátott 2009. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31-e közötti ügyiratszáma szerint illeti meg.
ac) Gyámügyi igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:
28 600 forint/fõ
A hozzájárulás a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fõvárosi, fõvárosi kerületi önkormányzatot illeti
meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnõttek együttes száma alapján. Az
adat a 2009. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl szóló 265/2008. (XI. 6.) Korm.
rendelet 1210/09. nyilvántartási számú „Jelentés a gyámhatóság tevékenységérõl” címû 2009. december 31-ei
adatgyûjtésén alapul. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó
hozzájárulást is.
b) Építésügyi igazgatási feladatok
ba) Térségi normatív hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
56 forint/fõ
A hozzájárulás – lakosságszám szerint – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési
feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzõt
foglalkoztató építésügyi körzetközpont települési önkormányzatot illeti meg.
bb) Kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:
7 729 forint/döntés
A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok mûködési kiadásaihoz az építésügyi hatósági
ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
szerinti döntéseinek az építésügyért felelõs miniszter által rendelkezésre bocsátott 2009. január 1-je és 2009.
december 31-e közötti száma szerint illeti meg.
3.

Körjegyzõség mûködése
a) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
253 530 forint/körjegyzõség/hónap
b) Ösztönzõ hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:
ba) a két községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri
vagy meghaladja az 1 000 fõt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:
173 000 forint/körjegyzõség/hónap,
bb) a három vagy négy községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma nem éri el az 1 000 fõt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:
152 000 forint/körjegyzõség/hónap,
bc) a három vagy több községbõl álló körjegyzõséget, ha a körjegyzõséghez tartozó községek együttes
lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 fõt, illetve az öt vagy több községbõl álló körjegyzõséget, ha
a körjegyzõséghez tartozó községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 fõt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:
297 000 forint/körjegyzõség/hónap,
de a hat vagy több tagból álló körjegyzõség esetén a körjegyzõséghez
tartozó hatodik településtõl további 20 000 forint/település/hó,
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyû körjegyzõséget a székhelyhez kapcsolódó második és
minden további, de legfeljebb nyolc község után,
FAJLAGOS ÖSSZEG:
96 000 forint/kapcsolódó község/hónap.
Az ösztönzõ hozzájárulás egy jogcímen vehetõ igénybe.
E hozzájárulás szempontjából körjegyzõségnek tekintendõ a társult képviselõ-testület hivatala is.
A hozzájárulást a körjegyzõség (a társult képviselõ-testület, a körjegyzõi feladatokat ellátó nagyközség, város)
székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az év végi elszámolásnál
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–

az év közben megalakuló körjegyzõség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik kinevezett körjegyzõvel – a
létrejöttével betöltött elsõ teljes hónaptól,
– az év során megszûnõ körjegyzõség a megszûnés hónapjáig bezárólag
vehetõ figyelembe.
Kinevezett körjegyzõvel nem rendelkezõ önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt megelõzõ évben elkezdett
6 üres hónap lejártát követõ hónap elsõ napjától – nem illeti meg e hozzájárulás. Új körjegyzõ kinevezése esetén az
elsõ betöltött teljes hónaptól jár a hozzájárulás.
4.

Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG:
91 142 000 forint/megye, fõváros
510 forint/fõ
A hozzájárulás egységesen, továbbá lakosságszám szerint illeti meg a megyei/fõvárosi önkormányzatot igazgatási,
területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak
védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közmûvelõdést szolgáló
feladataihoz.

5.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 612 forint/fõ
A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkezõ települési önkormányzatokat a KEKKH által 2010. január 1-jei állapotra
számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg.

6.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
100 forint/m3
A hozzájárulás az összegyûjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony
hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme
érdekében a közmûves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék
gyûjtésérõl ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak)
csökkentéséhez járul hozzá.
A hozzájárulást az önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és
annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.

7.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ
települési önkormányzatok feladatai
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ
település
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 280 forint/fõ
b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ
település
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 221 forint/fõ
A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg.

8.

Üdülõhelyi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1,5 forint/idegenforgalmi adóforint
A hozzájárulás az üdülõvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához
1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülõépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igényelhetõ a
hozzájárulás.

9.

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mûködtetése
FAJLAGOS ÖSSZEG:
650 forint/fõ

31148

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

A hozzájárulás a megyei, fõvárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma alapján illeti meg a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján
szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és a megyei/fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság
tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett
nyilvántartásban szereplõ gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz.
10.

Pénzbeli szociális juttatások
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 000 – 20 000 forint/fõ
A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a
Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes
ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik.
A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá
a) a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában
szabályozott idõskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. §-ában szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a
Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése
szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeinek 10%-ához,
b) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése alapján 2010.
december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendõ rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához,
továbbá a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásnak a 20%-ához,
c) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendõ
nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához,
d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó, 2011.
január hónapban kifizetendõ munkabér és közterheinek 5%-ához,
e) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a Szoctv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv.
38. § (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési
segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendõ térítés,
valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történõ
egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához.
Ez az elõirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. Az
önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetõleg részben vagy
egészben vissza nem térítendõ támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás
megszerzéséhez, lakás bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztõ
részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez.
A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzõibõl képzett
mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában
– 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, valamint a 20/B. § (4) bekezdése
szerinti pótlékban részesülõk 2009. november havi és 2010. július havi együttes létszámadataiból számított
átlaga,
– 35%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban részesülõknek a települési
önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 2010. június és szeptember havi együttes
létszámadataiból számított átlaga,
– 20%-os súllyal a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülõknek a
2010. június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
– 20%-os súllyal a közcélú munkán foglalkoztatottak számának 2010. június és szeptember havi együttes
létszámadataiból számított átlaga,
– 15%-os súllyal a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetõk számának a 2009. évi
adóbevallások összesítése alapján számított
lakosságszámon belüli részaránya szerepel.
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Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és
gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik mûködési kiadásaihoz
kapcsolódik.
Ezek a feladatok különösen:
– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat,
a 41. § (4) bekezdése szerinti napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet
mûködtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG:
250 forint/fõ
A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg a település lakosságszáma
szerint, szolgáltatásonként.
A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást mûködési engedéllyel végzõ
települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást
mûködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímû
hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást mûködtetõ 2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti
hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcímû hozzájárulásra.
ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást mûködtetõ települési
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a
települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:
H = (L/5 000) x 3 950 000 forint
ac) A
hozzájárulásra
a
családsegítést
és/vagy
gyermekjóléti
szolgáltatást
mûködtetõ,
70 001–110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:
H = (L/7 000) x 3 950 000 forint
ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást mûködtetõ, 110 000-nél nagyobb
lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot
lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következõ képlet szerint:
H = (L/8 000) x 3 950 000 forint
Ha az önkormányzat az ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulások esetén csak az egyik szolgáltatást mûködteti, akkor e
szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott hozzájárulás 50%-a jár.
b) Gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 099 400 forint/központ
A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító
gyermekjóléti központok mûködési kiadásaihoz kapcsolódik.
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot mûködtetõ legalább 40 000 lakosságszámú települési önkormányzatot és
megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint illeti meg.
c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
55 360 forint/fõ
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelõen nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a
jogcímen igényelhetõ hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben részesülõk után is.
A hozzájárulás nem vehetõ igénybe a 14. c) pont szerinti jogcímen és a közoktatási feladatellátás keretében a 17. a)
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben részesülõk után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben
részesülõk étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva
251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehetõ figyelembe.
d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
166 080 forint/fõ
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen mûködteti.
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti
meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követõ 60 napig igényelhetõ arra az ellátotti létszámra is, amely a külön
jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi
segítségnyújtásban részesülõk gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy
ellátott naponta csak egyszer vehetõ figyelembe.
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1 996 550 forint/szolgálat
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a
Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen tartja fenn.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
f) Idõskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
88 580 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen idõskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak
fenn. A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a hozzájárulás 40%-át számolhatja el.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali
ellátásban részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti
7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe a
kizárólag étkeztetésben részesülõk.
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
405 600 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon és külön
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást
biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének
feltétele, hogy az ellátásban részesülõ személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet,
vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus,
geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön
jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra
csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali
ellátásban részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti
7 napos nyitva tartással mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk
figyelembe a kizárólag étkezésben részesülõk.
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
206 100 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön
jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra
csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülõk látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a
Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással
mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe – a nappali
melegedõt igénybe vevõk kivételével – a kizárólag étkezésben részesülõk és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig
távolmaradók.
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A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön jogszabályban
meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a mûködési engedélyben
szereplõ férõhelyszám háromszorosánál.
i) Utcai szociális munka
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 543 750 forint/szolgálat
A hozzájárulást igényelheti az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv.
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen
mûködteti.
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg.
12.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
842 750 forint/fõ
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott, a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményekben
ellátott
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges
szükségletû gyermekek,
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértõi bizottság
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges, illetve speciális szükségletû gyermekek,
– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális
szükségletû gyermekek
után vehetõ igénybe.
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylõ gyermek esetében a
gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye nem szükséges.
ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása
aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan
fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
710 650 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai és szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férõhellyel tartják fenn.
abb) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos
személyek) lakóotthonainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
710 650 forint/fõ
A hozzájárulásra jogosultak azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelõ
lakóotthont üzemeltetnek.
Az aba) és az abb) pontok közös szabályai
A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények esetében a támogatás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehetõ.
ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
710 650 forint/fõ
A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia
centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
szakvéleményével rendelkezõ demens betegek ellátását biztosítják.
Az e pont szerinti hozzájárulás vehetõ igénybe az idõsek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti bentlakásos
intézményében és az emelt színvonalú férõhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet,
vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus,
geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkezõ demens betegek után is.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok száma osztva 365-tel,
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok
száma osztva 365-tel.
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylõ ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
739 000 forint/fõ
A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó helyi önkormányzat veheti igénybe azok után a – gyámhatósági
határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3–17 éves gyermekek után,
akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben, vagy nevelõszülõnél,
vagy hivatásos nevelõszülõnél kerültek elhelyezésre, és nem minõsítették õket különleges vagy speciális
szükségletûnek.
bb) Utógondozói ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
667 450 forint/fõ
Ez a hozzájárulás vehetõ igénybe a helyi önkormányzat által – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-a
szerinti utógondozói ellátásban részesített 18–24 éves korú fiatal felnõtt után.
A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt
utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt után.
bc) Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális
intézményekben
bca) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
635 650 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek idõskorúak ápoló-gondozó otthonát a
Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
635 650 forint/fõ
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon
hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá idõskorúak, pszichiátriai és
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe
vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és
családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására
helyettes szülõi jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülõi tevékenység folytatására
mûködési engedélyt kaptak, illetve a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes
kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülõi ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott idõszakhoz kötõdõen folyamatosan
mûködõ, valamint határozott idõtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona,
helyettes szülõ, továbbá idõskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és
szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont
jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülõk otthontalanságának
megszüntetéséhez.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves
gondozási napok száma osztva 365-tel.
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
309 350 forint/fõ
A hozzájárulás az idõskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos Szoctv.
117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a mûködési
engedélyben meghatározott férõhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem
minõsülõ – ellátottak után illeti meg az önkormányzatot.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves
gondozási napok száma osztva 365-tel.
13.

Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:
468 350 forint/férõhely
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon átmeneti
szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a
hajléktalanok átmeneti intézményében mûködõ férõhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás elõtti és
utáni gondozását szolgáló olyan férõhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézménybõl kikerülõ hajléktalan személy
egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.
A férõhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek éves becsült
összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek éves összege osztva 365-tel.

14.

Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsõdei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
494 100 forint/fõ
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsõdében
ellátott beíratott gyermekek után vehetõ igénybe.
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsõdét is üzemeltet, akkor az ellátásban
részesülõ gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív
alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.
A bölcsõdében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 30. § (1) bekezdése alapján
korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a Közokt. tv. 30. § (6) bekezdése alapján fejlesztõ felkészítésben részesülõ
gyermek után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenõen igénybe veheti a 16. bb) és a 16. bc) pont szerinti
hozzájárulást.
A Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsõde intézmény keretei között ellátásban részesülõ
bölcsõdéskorú, második életévüket betöltõ gyermekek után nem az e pontban meghatározott, hanem a 15. a) pont
szerinti normatív hozzájárulás vehetõ igénybe az ott megállapított feltételeknek megfelelõen.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével
meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsõdék havi jelentõlapja szerinti, naponta
ténylegesen ellátásban részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet
FAJLAGOS ÖSSZEG:
268 200 forint/fõ
A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi napköziben ellátott
beíratott gyermekek után vehetõ igénybe legfeljebb 14 éves korig. Ez a hozzájárulás igényelhetõ a Gyvt. 43/A. §-a
alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben
meghatározott életkorú gyermekek után is.
A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idõ összességében nem éri el a heti 20 órát.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának normatív
alapon történõ mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével
meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti, naponta
ténylegesen ellátásban részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
c) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
68 000 forint/fõ
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsõdében
ellátott azon gyermekek után vehetõ igénybe, akik a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsõdei
étkeztetésben részesülnek.
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E hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési
térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.
Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása
kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott
gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentõlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban
részesülõ gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának
meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülõk látogatási
és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással mûködõ
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetõk figyelembe a kizárólag étkezésben
részesülõk.
15.

Közoktatási alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 350 000 forint/teljesítmény-mutató/év
– a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az általános iskolában,
középiskolában, a szakiskola 9–10. évfolyamán oktatásban, továbbá a szakképzés keretében elméleti képzésben, az
alapfokú mûvészetoktatásban, a napközi, vagy tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben,
oktatásban részt vevõ, valamint a kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2011/2012.
nevelési évre, tanévre a következõ feltételek szerint:
a) Az óvodában nevelésben részesülõ gyermekek után – beleértve a sajátos nevelési igényû gyermekeket is –
– a 2011/2012. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, továbbá
– akik 2011. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a
felvételüktõl számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben
legkésõbb december 31-éig elsõ alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben legkésõbb december 31-éig az
óvodai nevelést elsõ alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhetõ hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2011. szeptember 1-jéig betöltik,
kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az elsõ nevelési évet kezdõ óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsõdés-korú,
második életévüket 2011. december 31-éig betöltõ gyermekeket is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. §
(14) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsõde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/M. §-ában
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2011. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe
veszi az ellátást. 2011. szeptember 1-jétõl egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2010/2011. nevelési évben
bölcsõdés-korúnak minõsülõ és az egységes óvoda-bölcsõdei ellátást igénybevevõ gyermeket, aki 2011. december
31-éig betölti harmadik életévét.
b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényû és fejlesztõ iskolai oktatásban
részt vevõ tanulókat, továbbá a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., és a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára járó tanulókat, valamint a párhuzamos mûvészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola
5–8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e tanulók a központi program alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól
kezdõdõen – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetõleg a 29. § (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában
egyidejûleg sajátítják el az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a mûvészeti
szakképesítés megszerzésére felkészítõ pedagógiai szakasz követelményeit.
c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9–12., – a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdésében, illetve 29. § (2) és
(8) bekezdésében meghatározott esetben a 9-13. – évfolyamára járó, a szakiskolában – a Közokt. tv. 27. §
(8) bekezdése szerint – szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevõ, tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamra, a
Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett elõkészítõ 9. évfolyamra, továbbá a 27. § (1) bekezdése
figyelembevételével a 9–10. évfolyamokra járó tanulók után, beleértve
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a sajátos nevelési igényû tanulókat,
a mûvészeti szakmai vizsgára felkészítõ, párhuzamos mûvészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola
évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a központi program alapján – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetõleg
a 29. § (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejûleg sajátítják el az általános mûveltséget
megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére felkészítõ pedagógiai
szakasz követelményeit,
azokat a középiskolai tanulókat, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (a továbbiakban: AJTP) keretében szervezik meg az
oktatást, nevelést,
azokat a szakiskolai tanulókat, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Halmozottan
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja (a továbbiakban: AJKSZP) keretében
szervezik meg az oktatást, nevelést,
azokat a 9. elõkészítõ osztályba járó középiskolai tanulókat, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H.
§-a alapján – a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (a továbbiakban: AJKP) keretében
szervezik meg az oktatást, nevelést.
A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ szakiskolában) – a Közokt. tv.,
valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek
megfelelõen – a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevõ tanulók
után – beleértve a sajátos nevelési igényû tanulókat is – az elsõ szakképesítésnek minõsülõ szakképesítés
megszerzésére történõ felkészítéshez. Elsõ szakképzésben részt vevõnek minõsül az a tanuló is, aki már
rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve
további szakképzésben részt vevõ tanuló után is jár e hozzájárulás.
Azon alapfokú mûvészetoktatási intézmények zenemûvészeti ágán – az alapfokú mûvészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben
meghatározott – egyéni foglalkozás keretében történõ oktatásban részt vevõ tanulók, illetve a képzõ-és
iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmûvészeti ágán tanulók, valamint a zenemûvészeti ágon csoportos
fõtanszakos zeneoktatásban részt vevõ tanulók létszáma után, amelyek a közoktatás minõségbiztosításáról és
minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 10-14/F.
§-ában meghatározott eljárásban a „Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény", vagy a „Kiválóra
minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú mûvészetoktatási
intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevõ tanuló csak egy jogcímen vehetõ figyelembe, abban az
esetben is, ha több tanszakon, illetve több mûvészeti ágban, vagy több alapfokú mûvészetoktatási intézményben
részesül mûvészeti képzésben.
A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra az ingyenesség
megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget – külön jogszabályban meghatározott nyilatkozat
megtételével – választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak.
A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Az egységes iskolában az egységes helyi
tanterv alapján oktatott tanulók számát, illetve a Waldorf iskolák kerettanterve alapján oktatott azon intézmények
tanulóinak számát, amelyek a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. és 14/H. §-ában meghatározott eljárásban a
„Minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény", vagy a „Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási
intézmény” címet megszerezték, a mutatószám-számításnál kettõvel el kell osztani.
A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban, – a Közokt. tv. 53. § (7)–(9) bekezdése alapján szervezett – iskolai
rendszerû nappali oktatásban részt vevõ és kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesülõ tanulók után,
beleértve a sajátos nevelési igényû gyermekeket, tanulókat, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a és a
39/H. §-a alapján az AJTP-ben, az AJKP-ban és az AJKSZP-ben részt vevõket is. Ez a hozzájárulás jár a nappali
oktatásban még nem részesülõ gyermek után is, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként
mûködik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén
is – folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Externátusi ellátásban részesülõ tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhetõ, ha a tanuló részére férõhely
hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, hogy a lakhatási költségeket
(albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. Nem igényelhetõ a hozzájárulás a – Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó
tanuló után.
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g)

Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamán nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanulók után, akik számára a Közokt. tv. 53. §
(4) bekezdése szerinti idõkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelõen szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést
biztosítanak.
Az a)–d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehetõ igénybe. Az a)-d) pontokhoz
kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)–g) pontok szerinti hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak.
Az a)–g) pont alatt figyelembe vehetõ gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben meghatározott
oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás.
A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következõ:
Tm = (T / O) x Teh
Ahol:
Tm =
adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított teljesítmény-mutató egy
tizedesre kerekítve,
T=

adott nevelési évekre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, kollégiumi csoport összes
gyermek/tanulólétszáma egész fõre kerekítve,

O=

az egységes óvodai-bölcsõdei, az óvodai nevelési évek, az általános iskolai 1–8., a 9–13 évfolyamok, a
szakképzési évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,
az alapfokú mûvészeti képzés zenemûvészeti ágára és egyéb mûvészeti ágára, a kollégiumi csoportokra,
valamint az általános iskolai napközi/tanulószobai, illetve az iskolaotthonos foglalkoztatásra
meghatározott csoport átlaglétszám,

Teh =

tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

– a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsõdei gondozási),
nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási idõkeretre, továbbá az alapfokú mûvészetoktatás, a kollégiumi
csoport-foglalkozások, a napközis/tanulószobai, vagy iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési idõkereteire épülõ,
elismert idõkeret (tanórában), és
– a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelezõ óraszám hányadosa (az egységes óvoda-bölcsõde
esetében is az óvoda-pedagógusok kötelezõ heti óraszáma alapozza meg a számítást)
– korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. Az osztályok,
csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a csoportok szervezéséhez elõírt létszám-számítás.
Ha a nevelést, oktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik meg, akkor a
teljesítmény-mutató számításánál a gyermeket, tanulót a legmagasabb számozású iskolai évfolyamhoz, illetve a
legmagasabb életkornak megfelelõ óvodai csoporthoz kell besorolni. A fejlesztõ iskolai oktatásban részt vevõ
tanulókat – évfolyamtól függetlenül – 4. évfolyamos tanulóként kell számításba venni. A teljesítmény-mutató
számításánál figyelembe vehetõ paramétereket a Kiegészítõ szabályok 10. f) pontja tartalmazza.
16.

Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások
a) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
aa) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9–10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén
10–11. évfolyamán
FAJLAGOS ÖSSZEG:
35 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ
szakiskolában), illetve szakközépiskolában a 9–10. évfolyamon, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10–11. évfolyamon
folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók után veheti
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igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a
pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. § (1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati
oktatás legfeljebb 12 fõs csoportban és legalább heti négy órában történõ megszervezéséhez.
ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG:
98 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában,
készségfejlesztõ szakiskolában) – a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelõen – szervezett
szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók után az elsõ szakképesítésnek minõsülõ
szakképesítés megszerzésére történõ felkészítéshez veheti igénybe. Elsõ szakképzésben részt vevõnek minõsül az a
tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a
második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevõ tanulók után is jár e
hozzájárulás.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
aba) a hozzájárulást a helyi önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves
képzési idejû szakképzésben valamennyi, a kettõ és fél, illetve hároméves képzési idejû szakképzésben a
második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztõ speciális szakiskola
szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges
ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. § (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési
évfolyamon az iskolai tanmûhelyben, központi képzõhelyen, vagy más költségvetési szervnél szakmai
gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló után veheti igénybe.
abb) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az elsõ szakképzési évfolyamon az iskolai
tanmûhelyben, központi képzõhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati
képzésben részt vevõ tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idõ.
abc) a hozzájárulás 60%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai
tanmûhelyben, központi képzõhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati
képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idõ.
abd) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat a tanulószerzõdés alapján nem a helyi
önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevõ azon
tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerzõdést kötöttek. Nem igényelhetõ
további normatíva a tanulószerzõdés alapján gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló után, akkor sem, ha a
gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. § (2) bekezdése alapján a szakképzõ iskola
átvállalja.
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetõk igénybe a Kiegészítõ szabályok
10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó elõírások szerint. A létszám számításánál a helyi önkormányzati
fenntartásban költségvetési szervként mûködtetett központi képzõhelyeken tanulók vehetõk figyelembe.
Az e pont alatti hozzájárulások igénybevételének feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a Közokt. tv. 42. § (3) bekezdése
szerint szervezzék meg.
Nem igényelhetõ ez a hozzájárulás
– a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetõleg a 29. § (8) bekezdése szerinti párhuzamos mûvészeti képzésben részt
vevõ tanulók után,
– a Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevõ, tíz, vagy húsz hónapig tartó
9. évfolyamon tanulók után,
– a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett elõkészítõ 9. évfolyamon tanulók után,
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján az AJKSZP keretében szervezett szakiskolai oktatásban részt
vevõ tanulók után.
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Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
ba) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG:
224 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése szerint a
feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztõ iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc
évfolyamos gimnázium 5–8., és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és
szakképzõ intézményben, az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali rendszerû
iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók
után veheti igénybe.
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerû iskolai oktatatásban részesülõ sajátos nevelési igényû tanulók,
továbbá óvodai nevelésben részesülõ sajátos nevelési igényû gyermekek után is, akik kollégiumban elhelyezésben,
nevelésben, ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénylési feltételei:
baa) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényû tanulók után jár, akik tanulmányi kötelezettségüket az illetékes
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után
a nem sajátos nevelési igényû, de – a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott, szakorvos
által kiállított – orvosi igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére
az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
bab) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszûnt, és a 2011/2012.
tanévet, illetve a 2010/2011. tanévtõl visszahelyezett tanuló a 2011/2012. tanévet is a kötelezõ felvételt
biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az
oktatásért felelõs miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását. Ez a
hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését az illetékes szakértõi és
rehabilitációs bizottság – 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 17. §-a alapján – rendelte el. A hozzájárulás kizárólag
a visszahelyezéstõl számított második tanév végéig igényelhetõ.
bac) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, az autista, a
halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók
után.
bad) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók után.
bae) A hozzájárulás 70%-a jár a megismerõ funkciók, vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók után.
bb) Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
240 000 forint/fõ/év
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási intézményben – bölcsõde, fogyatékosok
ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevõ gyermek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt.
tv.-ben, valamint a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-27. §-aiban foglalt követelményeknek megfelelõen gondoskodik. E
hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhetõ.
bc) ejlesztõ felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
305 000 forint/fõ/év
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsõde, fogyatékosok ápoló-gondozó
otthona, gyermekotthon, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye – intézményben
szervezett fejlesztõ felkészítésben részt vevõ gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. §-ában foglalt követelményeknek megfelelõen gondoskodik.
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A hozzájárulás igénylési feltételei:
bca) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényû gyermekek után jár, akik az illetékes szakértõi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. § a) pontja szerint – fejlesztõ
felkészítésben részesülnek.
bcb) a hozzájárulás 140%-a jár azon sajátos nevelési igényû tanulók után, akik az illetékes szakértõi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján tankötelezettségüket – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. §
b) pontja szerint – egyéni fejlesztõ felkészítés keretében teljesítik.
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhetõ.
A 16. b) pont alatti kiegészítõ hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõk után egy jogcímen
vehetõk igénybe, függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermektõl, tanulótól elkülönítve külön
óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban,
illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A 16. ba) pont alatti sajátos nevelési igényû, nappali rendszerû iskolai
oktatásban, továbbá óvodai nevelésben részt vevõ tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, ellátásban is
részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhetõ hozzájárulás fenti feltételek szerint.
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
40 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
– óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevõ gyermekek után, akiknek anyanyelvû és
kétnyelvû óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban:
kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja,
– iskolában azon nappali rendszerû nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban részt vevõ tanulók után, akiknek a
nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja,
– iskolában azon nappali rendszerû oktatásban részt vevõnek minõsülõ tanulók után, akiknek – a Közokt. tv. 86. §
(6) bekezdése alapján – kiegészítõ kisebbségi oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével
készült helyi tanterv szerint.
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai
nevelés, nappali rendszerû iskolai nevelés-oktatás esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett
programban részt vevõ gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetõk, továbbá e mellett nem
igényelhetõ a 16. d) pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítõ
szabályok 10. j) pontjában foglalt további együttes feltételeket is.
d) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
64 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ azon tanuló után, akinek
– nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási nyelvû oktatás) szervezi meg
az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy
– két tanítási nyelven (két tanítási nyelvû oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az évfolyamokon, amelyeken a
helyi tanterv alkalmazása kötelezõ, illetve választható, ott a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve szerint
készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy
– a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdése, illetve a 29. § (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, illetve a
helyi tanterv alapján nyelvi elõkészítõ évfolyamon biztosítja az oktatást.
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetõk igénybe, továbbá e mellett
nem igényelhetõ a 16. c) pont szerinti hozzájárulás.
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Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok
ea) Párhuzamos mûvészet-oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
210 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a párhuzamos mûvészeti képzést
folytató szakiskola és szakközépiskola 5–12. évfolyamára, vagy 7–12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. § (2) és
(8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program
alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdõdõen – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illetõleg a 29. § (8) bekezdése
szerint – ugyanabban az iskolában egyidejûleg sajátítja el az általános mûveltséget megalapozó pedagógiai szakasz,
valamint a mûvészeti szakképesítés megszerzésére felkészítõ pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás
mellett a 16. a) pont alatti kiegészítõ hozzájárulások nem vehetõk igénybe.
eb) A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
6 000 forint/fõ/év
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatási intézményekben
megszervezett 2011. évi középszintû érettségi vizsgáztatás, valamint a szakmai vizsgáztatás megszervezéséhez. Az
igényjogosultság alapja a középszintû érettségi vizsga vonatkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos – a 13
évfolyammal mûködõ középiskolákban a 13. évfolyamos – tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási
statisztikai tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a szakiskolákban – beleértve a speciális szakiskolákat
is -, továbbá a szakképzési kimenõ évfolyamokon tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási
statisztikai tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után
vehetõ igénybe.
ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1 750 forint/fõ/év
A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, gimnáziumokban,
szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben az
általános mûveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanulók 2010/2011.
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.
f) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
15 300 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerû középfokú iskolai oktatásban részt vevõ – bejáró
tanulók után a fenntartó
– települési önkormányzat a lakott külterületérõl és a közigazgatási területén kívülrõl bejáró tanuló után,
– megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévõ intézménybe más megye közigazgatási területérõl bejáró
tanuló után,
– a Fõvárosi Önkormányzat, fõvárosi kerületi önkormányzat a fenntartásában lévõ intézménybe a fõváros
közigazgatási területén kívüli település(ek)rõl bejáró tanuló után
veheti igénybe.
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a tanévi nyitó közoktatási
statisztikai (október 1-jei) állapot szerint nem azonos az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott
külterületrõl bejárónak a hozzájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthetõ, akit a fenntartó
önkormányzat lakott külterületrõl szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülõk esetén, a kollégium székhelyén, illetve telephelyén nevelésben, oktatásban
részt vevõk után, továbbá a fõváros közigazgatási területén lakók után, ha fõvárosi székhelyû, illetve telephelyû
óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhetõ.
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g)

Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
32 000 forint/fõ/év
a 2011/2012. nevelési évre, tanévre
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti önkormányzat az intézményi társulásban részt vevõ
községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók létszáma
után.
a) A 2008-2011. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5–8. évfolyamos tanulók után abban az esetben
igényelhetõ, ha a társulásban fenntartott intézmények 5–8. évfolyamain – az évfolyam-csoportban
együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály
átlaglétszámnak a 75%-át.
b) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulásoknál a hozzájárulás az 5–8. évfolyamos tanulók után abban
az esetben igényelhetõ, ha a 2011/2012. tanévben az 5–8. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében az
osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a
60%-át.
Az a)–b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi, kisebbségi
oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok
szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.
Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása
és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. Az
intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az
iskolafokozatokon (1–4., és/vagy 5–8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevõket
lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték.
Nem vehetõ igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai
nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkezõ intézményt tart
fenn.
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.

17.

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:
68 000 forint/fõ/év
A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában nappali rendszerû
oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevõ – a 15., a 16. bb) és a 16. bc) jogcímen figyelembe
vehetõ – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív
étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
óvodások, 1–8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.
Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – mûvészeti
(párhuzamos) oktatás vagy a kiegészítõ kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás
esetén – csak egy intézménynél vehetõ figyelembe.
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítõ szabályok 10. k) pontja szerint történik.
b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
12 000 forint/fõ/év
A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac
rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján – az 1–13. évfolyamokon, a szakiskola 9–10.
évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – nappali rendszerû oktatásban részt vevõ, ingyenes tankönyvellátásra
jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai
állapotra becsült létszáma alapján.
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhetõ.
A tanulói tankönyvtámogatások megállapításához figyelembe kell venni a tankönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. §-ának
elõírásait is. A hozzájárulással való elszámolás a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási
statisztikai létszámból, az ingyenes tankönyv-ellátásra jogosultak száma alapján történik.
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A hozzájárulás folyósítása augusztus hónapban az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 16. számú mellékletében meghatározott idõpontig történik.
Kiegészítõ szabályok:
1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint, a települési
önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. november 1-jei állapot szerint kell figyelembe venni.
2. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális intézményben, gyermekek
átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történõ
felvétel napjával kezdõdik és annak végleges elhagyásával fejezõdik be. A gondozási napok számításánál az
ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévõket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony – a
kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszûnik.
3. A helyi önkormányzatok kötelezõ feladatainak a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerzõdés
keretében történõ ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény mûködési
engedéllyel rendelkezõ fenntartója jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél – ellátási szerzõdés esetén is – a
települési önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra.
4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. c), d), e)
jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. ab)–ad),
11. b), 11. f)–h), 12–14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplõ feltételek szerint
azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevõ
települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra
jogosultsága mellett a társulásban részt vevõ települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti
hozzájárulás.
5. A 11. ab)–14. c) pontokban szereplõ hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások
vehetik igénybe, amelyek az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységre külön jogszabály szerinti mûködési engedéllyel rendelkeznek.
6. A 11–14. pontokban szereplõ feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a székhely önkormányzat
abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi
társulás keretében történõ mûködtetése esetén
– a jogosultságot a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõjének nyilatkozatával kell
igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,
– a mûködési engedély egy példányával a társulásban részt vevõ valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történõ mûködtetés esetén
– a 11. a) pont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell
figyelembe venni,
– a 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban részt vevõ önkormányzat/ok/nak
nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen
meghaladja a 40 000-et.
– a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen
meghaladja az 50 000-et.
A 11. ab)–ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a többcélú
kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a mûködési
engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken.
7. A 11. a)–b), 11. e), 11. i) pontokban szereplõ hozzájárulások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a
tárgyév egészében – a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás kivételével – mûködési engedéllyel mûködik.
Amennyiben a 11-14. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben mûködik, a hozzájárulás a mûködés
megkezdését követõ hónap 1-jétõl, illetve megszûnése hónapjának utolsó napjáig idõarányosan jár. Amennyiben a
mûködési engedély adott hónap elsõ napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen idõponttól jogszerûen
mûködik, e hónapra a hozzájárulás igénybe vehetõ.
A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhetõ a normatív hozzájárulás.
A 11. c) pont szerinti hozzájárulás azonos idõszakban ugyanazon ellátott után a 11. g)-h) pontok szerinti
hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetõ.
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A 11. d) pont szerinti hozzájárulás azonos idõszakban ugyanazon ellátott után a 11. f)–h) pontok szerinti
hozzájárulásokkal együtt nem igényelhetõ.
8. a) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a hajléktalanok nappali
intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)–(6) bekezdései alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja
meg:
–
nappali intézmény esetén – a nappali melegedõ kivételével – a mûködési engedélyben meghatározott
férõhelyszám 110%-át,
–
bentlakásos intézmény esetén a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám 105%-át,
éves átlagban pedig a férõhelyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem
haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak
100%-át.
b) A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás nevelõszülõ, illetve gyermekotthon által történõ
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által mûködtetett – a
mûködési engedélyben meghatározott – nevelõszülõi, illetve gyermekotthoni összférõhelyszám 100%-át. A
helyettes szülõnél, a gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem
haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám 100%-át.
9. A 12. pontban szereplõ, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások (12. aa) és 12. ba) jogcímek)
igénybevételének sajátos szabályai:
– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve
ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermeket ellátó
intézményt fenntartó önkormányzat veheti igénybe a 12. aa) pont szerinti hozzájárulást.
– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülõ gyermek bölcsõdei ellátásban vagy közoktatási
szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e
melléklet szerinti normatív hozzájárulások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint.
– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülõk gondozási napok szerinti nyilvántartását
– elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó
intézmények adatszolgáltatása alapján.
– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a fenntartó önkormányzat az
intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti
közoktatási célú normatív hozzájárulásokat és kiegészítõ támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.
– A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti otthont nyújtó ellátás
biztosítási kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, illetve átmeneti nevelésbe vételét
elrendelõ – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye határozza meg azzal az eltéréssel, hogy
=
amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevelõszülõ lakcímén, vagy a gyermekotthon, illetve a
területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén állapítja meg, az önkormányzati ellátási kötelezettséget a gyermek
ezt megelõzõen bejelentett legutolsó lakóhelye – annak hiányában bejelentett legutolsó tartózkodási
helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal határozatában megjelöl. A megelõzõen bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely fogalmába nem érthetõ bele a korábbi nevelõ- és/vagy helyettes szülõhöz, illetve
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménybe történõ bejelentett lakóhely és tartózkodási hely,
=
amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételt megelõzõen
a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, a megyei
önkormányzaté az ellátási kötelezettség,
=
a tartós nevelésbe vétel teljes idõtartama alatt az önkormányzat ellátási kötelezettsége változatlan.
– A megyei önkormányzat, illetve a megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti utógondozói ellátás biztosítási
kötelezettsége azon fiatal felnõtt vonatkozásában áll fenn, akivel szemben a nagykorúsága elérését megelõzõ
napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási kötelezettséggel tartozott.
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülõ gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett
intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni.
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott
intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben,
stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után.
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10. A 15-17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítõ és értelmezõ rendelkezések:
a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit – a 16. bb), a 16. bc), 16 eb)-ec), a 17.
a) és a 17. b) pontokban szereplõ jogcímek kivételével – 2011. január 1-jétõl augusztus 31-éig, a 2010/2011.
nevelési évre, illetve tanévre a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény
(továbbiakban: 2010. évi Kvtv.) határozza meg.
b) E jogcímek tartalmazzák a Közokt. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezõen
ellátandó szakmai feladatokhoz, a pedagógus juttatásokhoz – beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadidõs
programok szervezéséhez, kulturális neveléshez – kapcsolódó hozzájárulást.
c) Kizárólag olyan, helyi önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetõk
igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység
szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik. A sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók után akkor vehetõ
igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a – Közokt. tv. 121. § 29. pontja
szerinti – fogyatékosság típusát is. E hozzájárulások az azonosító számmal rendelkezõ tanulók, valamint az óvodai
nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülõ gyermekek után vehetõk igénybe.
d) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelõ közoktatási statisztikai adatokra és az azt
megalapozó elõírt tanügyi okmányokra, vagy a hozzájárulást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szakképzési törvény,
valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai elõírásokat, illetve az egyes normatívák igénylését
megalapozó feltételeket. Nem korlátozzák az igénybevételt a közoktatási törvénynek a maximális csoport/osztály
létszám betartására vonatkozó követelményei, kivéve, ha adott feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
igénylési feltételeként nevesített a maximális csoport/osztály létszám.
e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként elõforduló tört létszám esetén – a 15. pont szerinti
hozzájárulások kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell fenntartói szinten alkalmazni.
f) A 16–17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása – a h) és k) pontban szereplõ jogcímek kivételével – az
önkormányzatok által közölt tényleges, az elõzõ év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok, illetve a
költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a
következõ képlet szerint:
F *8
F *4
Ei = S1* 1
+ S2 * 2
12
12
4 4
3
1
4212
4
3
ker ekítés Ft - ra

ker ekítés Ft - ra

ahol
Ei =

támogatási elõirányzat (Ft),

S1 =

a 2010/2011. tanévi nyitó statisztikai adat (fõ), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,

F1 =

a 2010/2011. tanév utolsó 8 hónapjára vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fõ),

S2 =

a 2011/2012. tanévi nyitó statisztikai adat (fõ), tervezésnél becsült, elszámolásnál tényadat,

F2 =

a 2011/2012. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fõ).

A 16. bb), 16. bc) és 17. a) pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a fenti képlet helyett a h) és
k) pontokban foglalt elõírások az irányadók.
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a d) pont szerinti egyéb tanügyigazgatási dokumentumokra,
illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a
tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell
meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása – a 15. g) pont kivételével – az önkormányzatok által közölt, a
2010/2011. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 2011/2012. nevelési évi,
tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszámokból központilag kiszámított közoktatási
teljesítmény-mutató alapján történik. Az év végi elszámolás a tényleges statisztikai létszámok alapján történik
mindkét nevelési év, illetve tanév tekintetében. A 15. g) ponton belül a napközi otthoni ellátáshoz kapcsolódó
teljesítmény-mutató megállapítása egyéb tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra
épül, melyhez figyelembe kell venni az i) pontban foglaltakat is.
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A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az év végi elszámoláshoz a központi számításokat megalapozó
– a 2010. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítõ szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-rendszert 2011.
augusztus 31-éig,
– alábbi paraméter-rendszert a 2011/2012. nevelési évre, tanévre 2011. szeptember 1-jétõl
alkalmazzák:

Intézmény

Évfolyam-csoportok
(nyitva tartás)

Gyermekek,
tanulók
heti
foglalkoztatási
időkerete

1

2

3

Óvoda
(egységes
óvodabölcsőde)

Általános
iskola

Középfokú
iskola

maximum
napi 8 óra

Intézménytípusegyüttható

Tanítási
együttható
(Teh)

4

5

6

7 = 3/5*6

51,0

20

32

0,85

1,35

61,0

20

32

0,85

1,62

1-2. évfolyam

26,4

21

22

1,0

1,20

3. évfolyam

26,8

21

22

1,0

1,22

4. évfolyam, fejlesztő iskolai
tanulók évfolyamtól
függetlenül

30,6

21

22

1,0

1,39

5–6. évfolyam

34,0

23

22

1,0

1,55

7–8. évfolyam

38,8

23

22

1,0

1,76

9–10. évfolyam

46,6

28

22

1,1

2,33

11–13. évfolyam

55,1

28

22

1,1

2,76

40,6

28

22

1,1

2,03

5,7

8

22

1,4

0,36

5,7

10

22

0,7

0,18

38,0

25

30

2,4

3,04

1–4. évfolyamos napközis
foglalkoztatás

22,5

25

23

0,25

0,24

5–8. évfolyamos
napközis/tanulószobai
foglalkoztatás

15,0

25

23

0,25

0,16

1–4. évfolyamon
iskolaotthonos oktatás

22,5

21

22

0,26

0,27

1-3.
nevelési év napi 8 órát
meghaladja

Szakképzés Felzárkóztató 9. évfolyam,
elméleti
szakiskola, szakközépiskola
képzés
szakképzési évfolyamai
Zeneművészeti ág – egyéni
foglalkozás keretében
szervezett – előképző,
alapképző és továbbképző
évfolyama
Alapfokú
művészet- Képző- és iparművészeti,
táncművészeti, szín- és
oktatás
bábművészeti ág előképző,
alapképző és továbbképző
évfolyama, zeneművészeti
ágon csoportos
főtanszakos oktatás
Kollégiumi, externátusi nevelésre,
oktatásra szervezett foglalkoztatási
csoportok
Napközis/
tanulószobai,
iskolaotthonos
foglalkoztatás

Csoport/
osztály
átlaglétszám

Közoktatási
törvény
szerinti
pedagógus
heti
kötelező
óraszám
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Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
–
ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelõen, a szakképzési évfolyamokon
szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik,
–
ha a 16. ab) pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves rendszerben, vagy részben iskolai,
részben – együttmûködési megállapodás alapján – nem iskolai tanmûhelyben folyik,
–
ha részben az iskolai tanmûhelyben, – együttmûködési megállapodás alapján – részben más helyi
önkormányzat által fenntartott központi képzõhelyen, vagy nem iskolai tanmûhelyben folyik,
–
ha a 15. f) pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy
tanéven belüli idõszakos elhelyezésre korlátozódik, beleértve a 16. ba) pont alatti a sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését is.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az iskolai szakmai elméleti, illetve
gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben töltött idõszak figyelembevételével számított létszám alapján
történik. Ha a 15. d) és 16. ab) pont szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, valamint a 15. f) pont alatti
kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor és ezzel összefüggõen változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók
után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a
félévváltások idõpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A képzési program
szerint iskolai, központi képzõhelyi és nem iskolai (változó) képzõhelyen történõ, az egyes helyszíneken zajló
gyakorlati képzésre fordított idõ arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani
a tanulók létszámát. Amennyiben az elõbbiek szerint számítható létszám nem egész szám (tört létszám), akkor a
fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
h) A 16. bb) és 16. bc) pont szerinti hozzájárulás a 2011. naptári évben az ezen ellátásokat igénybe vevõ hetente ellátott
gyermek/tanuló létszámból számított 12 havi – havonkénti – átlaglétszámok éves összesítése és tízzel elosztott
létszáma után igényelhetõ. A heti ellátotti létszám megállapításakor egy gyermek csak egyszer vehetõ figyelembe,
függetlenül attól, hogy a hét egy vagy több napján, illetve egyéni, illetve csoportos foglalkozás keretében biztosították
számára a Közokt. tv.-ben, valamint a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-28. §-aiban foglalt követelményeknek megfelelõ
idõkeretekben az ellátást.
i) A 15. g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a foglalkozásokon részt vevõ tanulók
után a 2011. évi költségvetési évre – szeptember 1-jétõl idõarányosan 4 hónapra – a 2011/2012. tanévi becsült
átlaglétszám alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók szerint
a 2011/2012. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell elosztani. A 2010/2011.
tanévre – a január 1-jétõl augusztus 31-éig idõarányosan 8 hónapra – a 2010. évi Kvtv. alapján figyelembe vehetõ
létszámot pedig 123 nappal kell elosztani. Abban az esetben, ha a foglalkozásokat az 1–4., illetve az 5–8.
évfolyamos tanulókból összevont csoportban szervezik meg, az 5–8. évfolyamos tanulókat is az 1–4. évfolyamos
napközis foglalkoztatást igénybevevõknek kell tekinteni. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §
(4) bekezdésében foglalt idõkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson részt vevõk átlaglétszámát kettõvel el kell
osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdésben meghatározott idõkereten
felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhetõ egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás.
j) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 16. c) ponton belüli kiegészítõ hozzájárulások
igénylésének együttes feltételei a következõk:
–
a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátását,
és
–
a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását a nemzeti, etnikai
kisebbséghez tartozó gyermek szülõjének, gondviselõjének írásban benyújtott igénye alapján szervezzék,
és
–
amennyiben az óvoda, iskola olyan településen mûködik, ahol nem jött létre települési és területi
kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az országos kisebbségi
önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el,
–
a kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelezõ tanórák évfolyamonkénti átcsoportosítása esetén
is – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével – csak azok után a tanulók után vehetõk igénybe a
hozzájárulások, akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét.
k) A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az étkeztetést
igénybe vevõ, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

31167

étkezési napok száma alapján tervezhetõ, illetve igényelhetõ. A hozzájárulás szempontjából a szervezett
intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben részt vevõk számának megállapításánál egy
fõ – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen
szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fõ létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta
legalább a déli, többfogásos, meleg, fõétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az
elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot
alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevõk naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén
185 nappal. A nyári szünidõben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidõs
programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevõk létszáma az elõbbi számításokban
nem vehetõ figyelembe.
A 15–17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az általa
fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a fenntartó – a 16. g) pont esetében az
intézményi társulás székhelye szerinti önkormányzat –, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi
társulás keretében biztosítja.
Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, akinek közoktatási
szolgáltatást is nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik településen
van.

4. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
A helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztása
A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi
jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)–B) pontban foglaltakat
helyi önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott NGM rendeletben kell közzétenni.
Elõirányzat:
632 130,9 millió forint
A)

B)

A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a.
Elõirányzat:
126 426,2 millió forint
A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti meg az I-III. pont szerint.
I. E törvény 3. melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó
Elõirányzat:
405 542,4 millió forint
II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Elõirányzat:
6 322,9 millió forint
Ebbõl minden megyei önkormányzatot megillet:
a) a megye 2010. január 1-jei lakosságszáma után 140 forint/fõ,
b) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 23 800 forint/fõ.
A b) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. mellékletének 11. f)–h), 12., 14. számú jogcíméhez
kapcsolódó ellátott, a 13. jogcímhez kapcsolódó férõhely, valamint – a 3. melléklet kiegészítõ szabályainak
10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított 2011. évi – a 15., 16. a), bb), bc), c), d), ea), 17. a) számú
jogcímhez kapcsolódó nevelésben, oktatásban részt vevõ gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni.
A B)/I. és a B)/II. b) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. mellékletének idekapcsolódó normatív
támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok alakulását követi.
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III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Elõirányzat:
93 839,4 millió forint
Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel és a 2. illetve
3. pont szerinti iparûzési adóerõ-képesség – a 2010. január 1-jei lakosságszámra – együttesen számított egy fõre jutó
összege nem éri el a 4. pontban szereplõ összeget, a bevétel e szintig kiegészül.
Ha az egy fõre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplõ összegnél, akkor a központi költségvetési kapcsolatból
származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megilletõ összeg az 5. pontban szereplõ számítási módszer
alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.)
Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2010. november 1-jei állapotnak megfelelõen a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal adatai alapján kell figyelembe venni.
E törvény szempontjából a települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésének alapjául
szolgáló iparûzési adóerõ-képessége:
azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2009. július 1-jén hatályos iparûzési adóról szóló rendelettel
rendelkeztek, megegyezik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: 2010. évi költségvetési tv.) 4. melléklete B) III. 2., 2.1. és 2.2. pontja szerint számított, 6.1. pontja szerint
elszámolt 2010. június 30-ai iparûzési adóerõ-képességgel.
azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 2009. július 1-jén nem rendelkeztek hatályos iparûzési adóról szóló
rendelettel, megegyezik az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó
önkormányzatok 2.1. pont szerinti adóerõ-képességének – a legalacsonyabb és legmagasabb adóerõ-képességû
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.
Amennyiben a települési önkormányzat a 2010. évi költségvetési tv. 4. melléklete B) III. 6.5. pontja szerinti elszámolás
során növeli 2010. június 30-ai iparûzési adóerõ-képességét, akkor ezen adat válik a 2011. évi jövedelemkülönbség
mérséklésének alapjává, a települési önkormányzat pedig az Áht. 64. § (5) bekezdése aa) pontja szerinti határidõben
lemond a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés – iparûzési adóerõ-képességnövekedés miatt – jogtalanul
igénybevett részérõl. A lemondást az Áht. 64/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti igénybevételi kamat terheli. A
normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás
során érvényesül.
A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendõ lakosonkénti értékhatár
forintban:
a) község 500 fõig
35 000
b) község 501-2000 fõig
36 600
c) község 2000 fõ felett
37 090
d) város 10 000 fõig
39 910
e) város 10 000 fõ felett
41 480
f) megyei jogú város
45 520
g) fõváros (kerületekkel együtt) 54 998
Az a)–f) pontban szereplõ, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár 40 ezer forint és
e törvény 3. melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15. c)–f), 16. a) pont szerinti tanulók, a 16. c), d), ea) és
17. a) pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképzõ évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban
elhelyezettek – a 3. melléklet kiegészítõ szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított
2011. évi – együttes száma szorzatának a település 2010. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nõ.
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A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása:
A 4. pontban szereplõ értékhatár %-ában sávonként

6.2.
6.3.

7.

7.1.
7.2.

7.2.1.

A normatív hozzájárulásból
levonásra kerülõ összeg
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forint/fõ

%-ban
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4. oszlop összesen x a
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lakosságszáma forintban

1.

2.

3.

4.

5.

-

0
25
35
50
80
90
-

100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200 felett
Levonandó összesen:

6.1.

Sávonként a levonásra kerülõ egy fõre jutó összeg

-

A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a települési és területi kisebbségi
önkormányzatokat is – a kötelezõen ellátandó feladatai után e törvény 3. melléklet 1., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15. a), b),
g) pontok, valamint a 16. ba), c), d), ea), ec), 17. a) pontokból az óvodás és 1–8 évfolyamon tanulók alapján 2011-ben
megilletõ normatív hozzájárulás összegének 90%-a.
A közoktatási célú normatív hozzájárulások számítása a 3. melléklet kiegészítõ szabályainak 10. a) pontjában foglaltak
figyelembevételével történik.
A települési önkormányzatoknak az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének megfelelõen év végén csak a normatív
hozzájárulások év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell elszámolniuk.
A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való
elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának az Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálata során az
Igazgatóság betekinthet az önkormányzatoknál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba,
dokumentumokba valamint az iparûzési adóbevallással kapcsolatos iratokba.
A 2010. július 1-jén hatályos iparûzési adóról szóló rendelettel rendelkezõ települési önkormányzatok a 2011. I. félévi
költségvetési beszámoló keretében adatot szolgáltatnak a 2011. június 30-ai iparûzési adóerõ-képességükrõl az
Igazgatóság részére.
E törvény szempontjából a 2011. június 30-ai iparûzési adóerõ-képesség a 2011. évben a települési önkormányzat
iparûzési adóelõlegét meghatározó, településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap) 1,4%-a.
Az adóalap:
a 2010. teljes évrõl benyújtott iparûzési adóbevallásokban szereplõ – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján
megállapított – adóalap, amelyet
növelni kell:
a) a 2010. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével.
Töredék év:
–
a 2010. július 1-je elõtt, 2010. év közben bevezetett iparûzési adóról szóló rendelet hatálybalépésétõl
december 31-éig terjedõ idõszak,
–
az állandó jellegû vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén 2010. év közben
kezdõ, és azt 2010-ben meg nem szüntetõ adózó bevallásában szereplõ idõszak. (Megszûntnek tekintendõ
a vállalkozás abban az esetben is, ha az adott önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja.)
b) a 2010. évrõl bevallási kötelezettséget nem teljesítõ vállalkozások, illetve a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó
adózók utolsó, teljes évrõl szóló bevallásában szereplõ adóalappal, ennek hiányában az utolsó bevallásban
szereplõ adóalap évesített összegével. Az utolsó bevallásban szereplõ adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha:
–
a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékbõl 2010. december 31-éig törölték,
–
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott mezõgazdasági õstermelõ
tevékenységébõl származó bevétele 2010. évben nem haladta meg a 600 000 forintot,
–
az ideiglenes építõipari tevékenységet folytató, illetõleg természeti erõforrást feltáró vagy kutató adóalany
2010. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett tevékenységének idõtartama nem érte el a
181 napot,
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7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.4.

az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát 2010. december 31-éig – az okmányirodai nyilvántartás
szerint – visszaadta vagy visszavonták, illetve az egyéni vállalkozót ugyanezen idõpontig – a vállalkozói
tevékenység legalább féléves szüneteltetése vagy megszüntetése miatt – az egyéni vállalkozói
nyilvántartásból törölték,
c) az elõtársaságok 2011. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplõ adóalappal,
d) a 2011-ben kezdõ vállalkozások által az adóelõleg-fizetési idõszakra bejelentett várható adó 2011. adóévi
elõlegfizetési idõpont(ok)ra esõ összegébõl számított adóalappal, kivéve az ugyanazon évben megszûnõ és záró
adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,
e) a 2011-ben megszûnõ vállalkozások 2011. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplõ adóalappal;
csökkenteni kell:
a) a 2010. december 31-ével megszûnt vállalkozások adóbevallásában szereplõ – a számításban figyelembe
vett – adóalappal,
b) a 2011-ben megszûnõ és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2010. évrõl szóló bevallásában szereplõ – a
számításban figyelembe vett – adóalappal,
c) a 2011-ben megszûnõ és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint kielégíthetetlen iparûzési
adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó – a számításban figyelembe vett – adóalappal,
d) a 2011-ben naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2011-rõl adóbevallást beadó
vállalkozások 2010. évrõl szóló bevallásában szereplõ – a számításban figyelembe vett – adóalappal.
A 7.2.1. és a 7.2.2. alapján számított adóalapot korrigálja
a) a 2010-re, illetve 2011-re vonatkozó, 2011. évben benyújtott önellenõrzési adóalap-változás,
b) a 2010. évet megelõzõ évek önellenõrzése miatt 2011. évben
–
visszatérítésre vagy befizetésre kerülõ, továbbá
–
az önkormányzatot megilletõ adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülõ iparûzési adó
adóalapja,
c) az önkormányzatok szerzõdésben rögzített adóbevétel megosztásának arányában az olyan vállalkozás adóalapja,
amely az önkormányzatok együttmûködése révén telepedett le az egyik, megállapodásban szereplõ
önkormányzat területén.
Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2010. július 1-jén hatályos iparûzési adóról szóló rendelettel
rendelkeztek, és azt 2010. július 1-je és 2011. július 31-e között hatályon kívül helyezték, az iparûzési
adóerõ-képességükben érvényesítendõ adóalap megegyezik a 7.2. pont szerinti, 2010. teljes évi adóalappal,
figyelembe véve
a) a 7.2.1. pont szerinti növelõ tényezõk közül az a) és b) pontot azzal, hogy az a) pont szerinti évesítendõ töredék
évnek számít az önkormányzat által 2010. július 1-je és 2011. július 31-e között hatályon kívül helyezett iparûzési
adóról szóló rendeletnek megfelelõen az adóbevallásokban megjelenõ idõszak,
b) a 7.2.2. pont szerinti csökkentõ tényezõk közül az a) pontot, és
c) a 7.2.3. pont szerinti adóalap korrigáló tényezõket.
Ha a települési önkormányzat 2010. július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparûzési adóról szóló rendelettel, 2011.
június 30-ai iparûzési adóerõ-képessége megegyezik az önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti
kategóriába tartozó önkormányzatok 7.2. pont szerinti adóerõ-képességének – a legalacsonyabb és legmagasabb
adóerõ-képességû önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.
Az e mellékletben szabályozott települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatására és
beszámítására nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályait.
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5. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok
1.

Lakossági közmûfejlesztés támogatása
Elõirányzat:
1 350,0 millió forint
A támogatás a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint
igényelhetõ.

2.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Elõirányzat:
4 500,0 millió forint
Az elõirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók
által végzett lakossági közmûves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmû társaságtól vásárolt
(átvett) lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás az önkormányzatok között az igénybejelentést
megelõzõ egyéves idõszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás
tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra.
Az elõirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak
támogatására is azon helyi önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
határozata alapján kötelesek a településen élõk részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben,
illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.
Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,
az államháztartásért felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter véleményének kikérésével – 2011. január 31-éig rendeletben állapítsa meg. Az igényekrõl
a – vízgazdálkodásért felelõs miniszter által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelõs
miniszter dönt.

3.

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Elõirányzat:
150,0 millió forint
Az elõirányzat a meglévõ közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön végzendõ munkákat – kivételes
esetben új eszköz beszerzését – a mûszaki elõírások vagy a mûszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a
felújítás utáni tartós használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén
lehetõség van a mûködtetés támogatására is. Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról,
amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és mûködtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási
területén az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában mûködtetik,
tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelõs miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a közlekedésért
felelõs miniszter vezeti.
Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,
valamint az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 2011. március 1-jéig rendeletben állapítsa
meg.

4.

Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása
Elõirányzat:
85,0 millió forint
Az elõirányzat 70%-a a 2010. december 31-ei schengeni külsõ határszakaszokon (a magyar–ukrán, a magyar–román, a
magyar–szerb és a magyar–horvát határszakaszokon), 30%-a a 2010. december 31-ei schengeni belsõ
határszakaszokon (a magyar–osztrák,
a magyar–szlovén és a magyar–szlovák határszakaszokon) közúti
határátkelõhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési
(személyi- és jármûforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, azonban összege önkormányzatonként nem
lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás elsõsorban a határátkelõhely tisztántartása, megközelíthetõsége
érdekében felmerülõ mûködési célú kiadásokra fordítható a személyi jellegû kiadások kivételével.
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A külsõ határszakaszok határátkelõhelyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért felelõs miniszter a 2010. évi
közúti ki- és belépési adatok arányában, a belsõ határszakaszok határátkelõhelyeihez kapcsolódó támogatást a
2007. évi közúti ki- és belépési adatok arányában 2011. március 25-éig folyósítja egy összegben.
5.

Kiegészítõ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
Elõirányzat:
903,0 millió forint/év
a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû
nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani. A támogatást igényelhetik azok a helyi
önkormányzatok is, amelyek a 2010/2011. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában az
azonos kisebbségi kétnyelvû nemzetiségi oktatást felmenõ rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették.
b) Igényelhetik azok az 1100 fõ lakosságszám alatti településen mûködõ, nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi
kétnyelvû nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is,
amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítani.
c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvû, nemzetiségi kétnyelvû, nemzetiségi nyelvoktató iskolát, illetve cigány
kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek
beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.
Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatások igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait – az államháztartásért
felelõs miniszter véleményének kikérésével, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
egyetértésével – 2011. február 15-éig rendeletben állapítsa meg.

6.

Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Elõirányzat:
710,0 millió forint
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a
közmûvelõdési infrastruktúra technikai, mûszaki fejlesztéséhez, valamint az általuk fenntartott muzeális intézmények
szakmai fejlesztéséhez.
Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 2011. február 15-éig rendeletben állapítsa meg.

7.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Elõirányzat:
5 400,0 millió forint
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az
általuk fenntartott intézményeikben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti, 2010. szeptember 30. napját követõen hozott döntéseikhez kapcsolódó 2010. és 2011. években
esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintû létszámcsökkentéssel
kapcsolatban meghozott döntés egyidejûleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a
megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, illetve többcélú
kistérségi társulási határozaton kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2011. április 12., II. ütem 2011.
július 12., III. ütem 2011. szeptember 27.
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait – az államháztartásért felelõs miniszter
véleményének kikérésével – 2011. február 15-éig rendeletben állapítsa meg.
E törvény egyúttal felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenõrzõ szervet, hogy a benyújtott
pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi
személyes adatait teljeskörûen megismerhesse, kezelhesse:
– név, anyja neve, születési név,
– születési hely, születési idõ,
– lakcím,
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–
–
–
–
–
–

a munkaviszony megszûnés/megszûntetés jogcíme,
szolgálati és közszolgálati idõ,
besorolás és munkakör megnevezése,
a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszûnésének idõpontja,
a munkavégzés alóli felmentés kezdõ és záró idõpontja,
a foglalkoztatási jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés és
végkielégítés összege),
– a felmentés indokául szolgáló adat,
– a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kód.
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerû elbírálása, ellenõrzése, és folyósítása. A kezelt
személyes adatokat a támogatási döntést követõ 5 év elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy
helyreállításuk ne legyen lehetséges.
Az elõirányzat nyújt fedezetet
– a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az elõzõ években
jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, továbbá
– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti
munkáltatói kifizetések
forrására.
8.

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
Elõirányzat:
300,0 millió forint
Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból
épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel rendelkezõ – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig
benyújtott kérelme és a szakértõi vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az ózdi
martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló 40/2003. (III. 27.) Korm.
rendelet határozza meg. Az igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság folyósításra vonatkozó
kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig lehet teljesíteni.

9.

Önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatása
Elõirányzat:
10 600,0 millió forint
Az elõirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik fejlesztési célú pályázatai saját forrás
kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerõ Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerzõdésben rögzített
központi költségvetési támogatásból, valamint az alábbi feltételek alapján 2011. évben megkötött támogatási
szerzõdésekbõl adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.
2011. évben új EU Önerõ Alap támogatási szerzõdés kizárólag azon beruházásokat érintõen köthetõ, amelyek esetén
az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2010. évben vagy azt követõen született meg.
Az új támogatási szerzõdés az alábbi önkormányzati feladatok ellátását segítõ, illetve biztosító célok esetén köthetõ:
– vízgazdálkodási,
– egyes környezetvédelmi,
– egészségügyi járóbeteg-szakellátási
célú, valamint
– a bölcsõdei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztések az önkormányzatok, illetve
társulásaik vagyongyarapodását eredményezik.
2011. évben EU Önerõ Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségû társulásaik
igényelhetnek:
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet] szereplõ települések;
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b)

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet) 2. mellékletében szereplõ kistérségek területén lévõ
települések;
c) azon önkormányzatok, amelyek 2009. és 2010. években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
települési önkormányzatok támogatásában részesültek;
d) azon önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program
ivóvízminõség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminõség-javító
beruházásaikhoz;
e) a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetértésével a többcélú kistérségi társulások
ea) az általuk fenntartott intézmények fejlesztéséhez,
eb) a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben szereplõ településeken uniós támogatásból történõ, fenti céloknak
megfelelõ fejlesztéséhez;
f) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi
személyiségû társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelõ
tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek.
A pályázónak – kivéve a kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet 2. mellékletében szereplõ
leghátrányosabb helyzetû kistérségben lévõ és a d) pont szerinti önkormányzatokat – a saját költségvetése terhére
legalább 10% önerõ biztosítását kell vállalnia. Az adható támogatásról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
dönt. A döntés az EU Önerõ Alap támogatásról a fejlesztés teljes idõszakára – elõre ütemezetten – történik.
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidõben történõ megvalósítása érdekében az
egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható.
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy az EU Önerõ Alap támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait – a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter, valamint az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – 2011. február 28-áig rendeletben
állapítsa meg.
10.

Helyi közösségi közlekedés támogatása
Elõirányzat:
35 240,0 millió forint
Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést
lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban elõírt esetekben a helyi
közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerzõdést az önkormányzati, állami és egyéb
szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerzõdésben idõlegesen
átengedte (a továbbiakban: helyi közlekedés).
Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a
helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülõ – tárgyévet megelõzõ évi – veszteség (a továbbiakban:
veszteség) erejéig pályázhatnak.
A támogatás a tárgyévet megelõzõ évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból
súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férõhely-kilométer) arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes
közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák tárgyévet megelõzõ évi üzemi szintû fajlagos ráfordításait is.
A támogatás igénylésénél az önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a
tárgyévet megelõzõ évben szolgáltatónként milyen összegû saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege
ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A Fõvárosi Önkormányzat 2011. évi támogatása nem lehet kevesebb a 2010. évinél, de nem haladhatja meg a
veszteség mértékét.
Az önkormányzat a támogatást a területén mûködõ, pályázatában szereplõ szolgáltatók részére a pályázati döntés
szerinti összegben utalja tovább.
A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – elõleget vehet igénybe. Az elõleg mértéke havonta
nem haladhatja meg a tárgyévet megelõzõ év egy hónapra jutó támogatásának 90%-át. Az elõleg iránti igényt a
Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez kell benyújtani 2011. január 15-éig, amely azt január 25-éig
továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek. Az elõleg elsõ két havi összegének folyósítása február
5-éig, ezt követõen minden hónap 5-éig történik, amelyet az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül
továbbít.
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Ha az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett elõleget a folyósítás napjától a
visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §
(2) bekezdése szerinti – kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti vissza.
Ha a folyósított elõleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás összegét, a különbözetet a
döntéstõl számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt követõen a visszafizetés napjáig a különbözetet az Áht.
64/B. § (2) bekezdése szerinti kamat terheli.
Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendjének,
folyósításának, felhasználásának, megosztásának és elszámolásának, valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt
költségek meghatározásának részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, valamint az
államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – 2011. március 31-éig rendeletben állapítsa meg.
11.

Esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások
a) Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása
Elõirányzat:
3 750,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben a gyermekek, tanulók
esélyegyenlõségét szolgáló foglalkozásokhoz, ellátásokhoz a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott
követelmények és az oktatásért felelõs miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs
felkészítéshez, óvodai fejlesztõ programhoz.
b) Az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
Elõirányzat:
3 420,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben – az engedélyezett
intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és
oktatásában vesznek részt.
c) Arany János Programok támogatása
Elõirányzat:
1 200,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott intézményekben a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja, a Halmozottan
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében – az MKM rendelet 39/H. §-ában,
vagy a 39/I. §-ában, továbbá a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben, illetve a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben meghatározott feltételek szerint – szervezett
neveléshez, oktatáshoz, kollégiumi ellátáshoz.
d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
Elõirányzat:
800,0 millió forint/év
Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylõ
gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához a következõ jogcímeken:
– a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált
tankönyvvásárlási támogatásához,
– a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 27. §-ának
(8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz,
– az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán,
– olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára – a Közokt. tv. 110. §-ának
(9) bekezdése értelmében – központi pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást,
– a gyermekgyógyüdülõben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben gyógykezelés alatt álló
tanulók támogatásához,
– az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban,
– a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve
iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatásához.
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Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy az a) és
b) pontokban meghatározott támogatások esetében az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet
7–18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülõ fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév
feladatainak ellátásához szükséges kiegészítõ támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig
rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy a c) és d) pontban meghatározott támogatások igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait – az államháztartásért
felelõs miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter egyetértésével – 2011. február 15-éig
rendeletben állapítsa meg.
12.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Elõirányzat:
2 400,0 millió forint
Az elõirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának
támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári
idõszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.
Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, hogy a támogatás elosztásának részletes
szabályait – az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter véleményének
kikérésével – 2011. április 15-éig rendeletben állapítsa meg.

13.

Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Elõirányzat:
2 750,0 millió forint
A támogatást 2010-ben Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhették:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi Adat és Térképtárának
adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek a kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet 2. mellékletében szereplõ kistérségek területén
találhatók.
Az elõirányzat a 2010. évben megkötött támogatási szerzõdések 2011. évi ütemére nyújt fedezetet.

14.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Elõirányzat:
5 500,0 millió forint
a) Társult formában mûködtetett, kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Támogatást igényelhet az intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá a többcélú kistérségi társulás a
kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhetõ maximális támogatás
30,0 millió forint.
Elõnyben részesül azon pályázó, amely a vis maior támogatásból el nem ismert, kötelezõ önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztésre kívánja a támogatást felhasználni.
b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Támogatást igényelhet a helyi önkormányzat a tulajdonában lévõ, továbbá a többcélú kistérségi társulás a
tulajdonában, vagy fenntartásában lévõ sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhetõ maximális
támogatás 20,0 millió forint.
Nem nyújtható az a)–b) pont szerinti támogatás azon pályázónak, amely a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra
uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül.
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy az a) és b) pont szerinti támogatások
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait – az
oktatásért felelõs miniszter, a sportpolitikáért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a
fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 2011. február 28-áig rendeletben állapítsa meg.

15.

„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
Elõirányzat:
100,0 millió forint
Támogatásban azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévõ „art” mozit támogató helyi
önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással e filmszínházak digitális vetítésre történõ
átállásának mûszaki, technikai feltételeit biztosítják.
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Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait – a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
valamint az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 2011. február 15-éig rendeletben állapítsa
meg.
16.

A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fõvárosi
közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
Elõirányzat:
3 000,0 millió forint
Az elõirányzat nyújt fedezetet a Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésének, a
budai fonódó villamoshálózat kiépítésének, valamint a fogaskerekû felújításának és Moszkva térre való behozatalának
támogatására. Ezen kívül fedezetet nyújt Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának
és egyéb fõvárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására.
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy a
Fõvárosi Önkormányzattal támogatási szerzõdést kössön a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

17.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
Elõirányzat:
2 000,0 millió forint
Az elõirányzat 2000,0 millió forint támogatása a fõvárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága
arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelõen, amely adatokat a KSH Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyûjtés” tartalmaz. A támogatás a burkolatlan utak szilárd
burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen elõfeltételéül szolgáló
mellékgyûjtõ és fõgyûjtõ csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsõdlegesen a csatornázott, de
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal
való kiépítését jelzõlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetõk. Ha a jelenleg
csatornázott területek szilárd burkolattal történõ ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a
támogatás a csapadékvíz-elvezetõ csatorna építésével egyidejûleg (egy beruházásban) megvalósuló útburkolásra
fordítható.
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a
tárgyévben jogszerûen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat
által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy egyenlõ részletben, minden negyedév elsõ
hónapjának 25-éig történik.

18.

Egy és két számjegyû országos fõközlekedési utak fõvárosi szakaszai karbantartásának támogatása
Elõirányzat:
1 000,0 millió forint
Az elõirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyû országos fõközlekedési utak fõvárosi szakaszai
karbantartásának támogatására.
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy a
Fõvárosi Önkormányzattal támogatási szerzõdést kössön a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

19.

Római parti árvízvédelmi védmû megvalósításának támogatása
Elõirányzat:
1 000,0 millió forint
Az elõirányzat a Római parti árvízvédelmi védmû megvalósításának támogatását szolgálja.
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy a
Fõvárosi Önkormányzattal támogatási szerzõdést kössön a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

20.

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítõ támogatása
Elõirányzat:
1 462,8 millió forint
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a támogatásról rendeletben döntsön.
Kiegészítõ szabály:
Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait.
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6. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása
1.

Önkormányzati fejezeti tartalék
Elõirányzat:
5 000,0 millió forint
I. Az önkormányzati fejezeti tartalékot növeli
a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulásoknak és
támogatásoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. § (5) bekezdés
a) pontjában meghatározott idõpontokban és az Áht. 64. § (4) bekezdése alapján – a nem helyi önkormányzat
vagy társulás részére történõ feladatátadással összefüggõ elõirányzat-csökkenés kivételével – lemondott
elõirányzat összege,
b) a tárgyévet megelõzõ évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által tárgyévben visszafizetett
hozzájárulások és támogatások összege,
c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik
által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások tárgyévben visszafizetett összege,
d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által tárgyévben megfizetett igénybevételi, kiegészítõ és késedelmi kamat
összege.
II. Az önkormányzati fejezeti tartalékot csökkenti
a) a helyi önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív hozzájárulásoknak és
támogatásoknak az Áht. 64. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott idõpontokban és az Áht. 64. §
(4) bekezdése alapján – a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történõ feladatátvétellel összefüggõ
elõirányzat-növelés kivételével – pótigényelt elõirányzat összege,
b) a hozzájárulások és támogatások tárgyévet megelõzõ évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok és
társulásaik részérõl a tárgyévben keletkezõ pótigény összege,
c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján a helyi önkormányzatokat és
társulásokat pótlólagosan megilletõ hozzájárulások és támogatások tárgyévben kifizetett összege,
d) az Áht. 64/A. § (7) bekezdése alapján tárgyévben megfizetett késedelmi kamat összege.

2.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása
Elõirányzat:
31 137,7 millió forint
A helyi önkormányzat önállósága és mûködõképessége megõrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. § (1) bekezdése alapján – kiegészítõ támogatást igényelhet az általa
ellátott feladatok mûködtetéséhez kapcsolódó hiányra az alábbi feltételek szerint.
Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):
lakosságszáma 1 000 fõ alatti és nem tartozik körjegyzõséghez,
helyi adó bevezetésérõl nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez,
a költségvetési rendeletében nem tervez mûködési célú hiányt,
a kötelezettségvállalás a tárgyévben vagy a tárgyévet megelõzõ évben meghaladja az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti
éves kötelezettségvállalás felsõ határát,
kötelezõ könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelõzõ évi zárszámadást a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
A 2.1.1. pont szerinti feltétel teljesítése alól a kormány általános hatáskörû szerve felmentést ad, ha
– az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetõvé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzõséget
alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon,
– az önkormányzat az igazgatási és kötelezõ közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati
hivatallal rendelkezõ települési önkormányzattal, önkormányzatokkal kívánt körjegyzõséget létrehozni vagy már
mûködõ körjegyzõséghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzat(ok)
vagy a már mûködõ körjegyzõséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetõvé.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
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Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésbõl, a mûködési kiadások elismerhetõnél nagyobb
mértékébõl adódó mûködési hiány finanszírozásához. Így – többek között – nem támogatható:
– a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
– külön is a képviselõ-testület/közgyûlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegû kiadásainak
indokolatlan mértéke, valamint
– az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatásértékû kiadások.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenõrzésének részletes szabályairól a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével tárgyév február 28-áig
rendeletet alkot.
Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be.
Az igénylést az év során az alábbi határidõkig lehet benyújtani:
– április 30.,
– szeptember 10.,
– november 5.
Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan elõre nem látható esemény
következik be, amely az önkormányzat mûködõképességét veszélyezteti.
A Kincstár a saját nyilvántartásából elérhetõ és az önkormányzatoktól – indokolt esetben helyszínen – beszerzett
dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumnak és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együtt dönt a
helyi önkormányzatokért felelõs minisztérium által mûködtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján.
A döntésre a beérkezõ igénylések elbírálását követõen folyamatosan, de legkésõbb december 10-éig kerül sor.
A 2.5. pont szerinti mûködõképességet veszélyeztetõ esetben a döntés soron kívül történik.
A támogatások önkormányzatonkénti összege az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapjain kerül közzétételre.
Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követõen soron kívül történik.
A lakosságszámra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2010. január 1-jei
állapot szerint kell figyelembe venni.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel
visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
Elõirányzat:
100,0 millió forint
Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget
pénzintézeti hitellel teremtette meg. A támogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a
támogatott önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni.
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közremûködõ pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás
vehetõ igénybe.
A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerõre emelkedését
követõen – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter intézkedik a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a
alapján.
A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb
3 000 ezer forint.
Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait nem kell alkalmazni.
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7. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása

1.

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-ában meghatározott, helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
elõadó-mûvészeti szervezetek támogatási elõirányzata összesen:
11 885,4 millió forint.
Ebbõl:
a)Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzõ részhozzájárulása
ELÕIRÁNYZAT:
4 561,2 millió forint
Millió forint
Helyi önkormányzatok

Balatonfüred Város Önkormányzata
(Pannon Várszínház Színmûvészetfejlesztési Nonprofit Kft.)
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház)
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)
Belváros – Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata
(Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)
Budapest Fõváros Önkormányzata
(Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházmûvészeti
Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermekés Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.,
Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Mûvészetek
Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális
és Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft.)
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Mûvelõdési
Központ és Intézményei)
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
(Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Gyõri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)
Heves Megyei Önkormányzat
(Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi
Harmadik Színház Nonprofit Kft.)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház)

Fenntartói ösztönzõ
részhozzájárulás

10,6
236,0
39,8
1,6
1 104,2

10,4
71,1
38,6
0,5
246,3
431,4
101,2
196,4
126,2
246,7
276,0
125,8
137,7
371,3
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Helyi önkormányzatok

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Vörösmarty Színház)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmûvelõdési Intézmény)
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petõfi Színház)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)
Összesen:

Fenntartói ösztönzõ
részhozzájárulás

144,0
182,6
127,7
69,0
11,7
14,7
124,5
115,2
4 561,2

b)Az I–II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak mûvészeti ösztönzõ részhozzájárulása(1)
ELÕIRÁNYZAT:
5 574,7 millió forint
Millió forint
Helyi önkormányzatok és intézmények

Balatonfüred Város Önkormányzata – Pannon Várszínház Színmûvészet-fejlesztési
Nonprofit Kft.
Békés Megyei Önkormányzat – Békés Megyei Jókai Színház

Mûvészeti ösztönzõ
részhozzájárulás

51,0
122,0

Budaörs Város Önkormányzata – Budaörsi Játékszín

36,0

Belváros – Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata – Komédium Színházi és
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

13,1

Budapest Fõváros Önkormányzata – Budapest Bábszínház

108,5

Budapest Fõváros Önkormányzata – Budapesti Operettszínház

625,6

Budapest Fõváros Önkormányzata – Centrál Színház Színházmûvészeti Nonprofit Kft.

116,8

Budapest Fõváros Önkormányzata – József Attila Színház Nonprofit Kft.

132,5

Budapest Fõváros Önkormányzata – Katona József Színház

138,1

Budapest Fõváros Önkormányzata – Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

110,1

Budapest Fõváros Önkormányzata – Madách Színház Nonprofit Kft.

379,1

Budapest Fõváros Önkormányzata – Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
Budapest Fõváros Önkormányzata – Örkény Színház
Budapest Fõváros Önkormányzata – Radnóti Színház
Budapest Fõváros Önkormányzata – Thália Színház Nonprofit Kft.
Budapest Fõváros Önkormányzata – Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Nonprofit Kft.
Budapest Fõváros Önkormányzata – Új Színház Nonprofit Kft.

40,2
101,3
67,6
126,1
32,3
96,9

Budapest Fõváros Önkormányzata – Vígszínház

477,5

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – Szemiramisz Színházi, Kulturális
és Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft.

120,0

Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat – Bárka Józsefvárosi Színházi- és
Kulturális Nonprofit Kft.

58,0

Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – Ferencvárosi Mûvelõdési
Központ és Intézményei

17,0

Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata – Karinthy és Karinthy Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft.

20,9

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csokonai Színház
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vojtina Bábszínház

192,1
37,8
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Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Gyõri Nemzeti Színház
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vaskakas Bábszínház
Heves Megyei Önkormányzat – Gárdonyi Géza Színház
Heves Megyei Önkormányzat – Harlekin Bábszínház

•

2010. évi 200. szám

Mûvészeti ösztönzõ
részhozzájárulás

174,8
33,2
123,2
27,6

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata– Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.

132,3

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Katona József Színház

158,6

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Ciróka Bábszínház
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Nemzeti Színház
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Csodamalom Bábszínház
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Nemzeti Színház

40,3
238,3
39,8
113,4

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Bóbita Bábszínház

36,6

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.

29,9

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

121,4

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat – Móricz Zsigmond Színház

170,9

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szegedi Nemzeti Színház

235,5

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kövér Béla Bábszínház

15,5

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vörösmarty Színház

98,7

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szigligeti Színház

152,6

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

59,2

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari
Színház, Népház

35,7

Vas Megyei Önkormányzat – Mesebolt Bábszínház
Veszprém Megyei Önkormányzat – Veszprémi Petõfi Színház

40,5
142,3

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közmûvelõdési Intézmény

32,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hevesi Sándor Színház

79,6

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Griff Bábszínház
Összesen:

22,3
5 574,7

c)A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
ELÕIRÁNYZAT:
53,0 millió forint
Millió forint
Helyi önkormányzatok

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõri Balett)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Alba Regia Táncegyesület)
Összesen:

Központi költségvetési
támogatás

51,0
2,0
53,0

d)A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
ELÕIRÁNYZAT:
190,6 millió forint
Millió forint
Helyi önkormányzatok

Békés Megyei Önkormányzat
(Békés Megyei Napsugár Bábszínház)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú
Kulturális Egyesület)

Központi költségvetési
támogatás

32,3
99,4
1,2
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Helyi önkormányzatok

Tolna Megyei Önkormányzat
(Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Német Színháza)
Összesen:

Központi költségvetési
támogatás

57,7
190,6

e)

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
ELÕIRÁNYZAT:
330,0 millió forint
E támogatást a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázati felhívása alapján a helyi
önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott – az Emtv. alapján az V. kategóriába besorolt – szabadtéri
színházak, illetve nemzeti és etnikai kisebbségi színházak igényelhetik.
Az elosztásról – szakmai kuratórium javaslata alapján – a miniszter dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása(2)
ELÕIRÁNYZAT:
1 070,1 millió forint
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása(3)
ELÕIRÁNYZAT:
105,8 millió forint
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
Az e mellékletben szabályozott költségvetési támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait.

2.

a)

(1)

(2)

(3)

A mûvészeti ösztönzõ részhozzájárulás színházakra lebontott összege az Emtv. 16. §-ának (4) bekezdésében
meghatározottak szerint került megállapításra.
Szorzók:
– opera elõadások:
3,0
– klasszikus operett elõadások:
1,2
– balett- és táncelõadások:
2,0
– gyermek- és ifjúsági elõadások:
1,4
– stúdió elõadások:
2,0
– bábszínházi elõadások:
0,8
Az Emtv. 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szempontokhoz kapcsolódó,
az egyes fenntartókat megilletõ támogatási összegek meghatározásnak arányai:
– zenekar létszáma alapján:
35%,
– fenntartói támogatás aránya alapján:
50%,
– hangversenyek és színházi elõadások száma alapján:
6%,
– hangfelvételek száma alapján:
1%,
– fizetõ nézõk száma alapján:
1%,
– ifjúsági hangversenyek száma alapján:
4%,
– bemutatott kortárs magyar zenemûvek száma alapján:
3%.
Az Emtv. 20. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szempontokhoz kapcsolódó,
az egyes fenntartókat megilletõ támogatási összegek meghatározásnak arányai:
– énekkar létszáma alapján:
35%,
– fenntartói támogatás aránya alapján:
50%,
– hangversenyek és színházi elõadások száma alapján:
6%,
– hangfelvételek száma alapján:
1%,
– fizetõ nézõk száma alapján:
1%,
– ifjúsági hangversenyek száma alapján:
4%,
– bemutatott kortárs magyar mûvek száma alapján:
3%.
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8. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
I. KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ
1.

Pedagógiai szakszolgálat
ELÕIRÁNYZAT:
4 868,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1 200 000 forint/fõ/év
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai szakszolgáltató
intézményeiben – az e törvény 3. mellékletének 16. ba) pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében
végzett konduktív feladatokat, továbbá elõbbi intézményekben a 16. bb) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási
feladatokat és a 16. bc) pont alá tartozó fejlesztõ felkészítési feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti
jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítõ munkakörben foglalkoztatottak 2010/2011. tanévi nyitó
(október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes
munkaidõre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 33. § (4)–(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben [a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet] foglaltak
szerint szervezik meg.

2.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
ELÕIRÁNYZAT:
1 416,1 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
10 500 forint/fõ/év
A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, továbbá
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20–21. §-ában és a 122. §
(3) bekezdésében felsorolt típusú, a helyi önkormányzat által fenntartott intézményekben, pedagógus-munkakörben,
illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértõ vagy pedagógiai elõadó munkakörben
foglalkoztatottak 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidõre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a
fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértõ, illetve pedagógiai elõadó álláshelyek számát.
A támogatás a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk
juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen használható fel.

3.

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
a) Osztályfõnöki pótlék kiegészítése
ELÕIRÁNYZAT:
1 334,7 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
26 000 forint/fõ/év
A támogatást a helyi önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
osztályfõnöki feladatot ellátó közalkalmazottak után igényelhetik, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet] 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti osztályfõnöki pótlékra jogosultak, és osztályfõnöki
pótlékban részesülnek.
A támogatás az osztályfõnöki pótlékban részesülõk 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai
tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhetõ.
A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 2009. február 1-jétõl hatályos pótlék
alsó mértékéig történõ kifizetésre használható fel.
b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
ELÕIRÁNYZAT:
663,9 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
65 000 forint/fõ/év
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézményekben azok után a
közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és
oktatását, kollégium nevelését vagy fejlesztõ felkészítését, fejlesztõ iskolai oktatását – a szakértõi és rehabilitációs
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bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzik és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. 15. § (2) bekezdés d) pontja
alapján gyógypedagógiai pótlékra jogosultak, és gyógypedagógiai pótlékban részesülnek.
A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesülõk 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai
tényleges, illetve a 2011/2012. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült létszáma alapján igényelhetõ.
A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 2009. január 1-jétõl hatályos pótlék
alsó mértékéig történõ kifizetésre használható fel.
Az 1–3. pont alatti támogatások megállapítása az e törvény 3. melléklete Kiegészítõ szabályok 10. f) pontja szerint,
elszámolása emellett a költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszerûen elszámolt
költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2011. december 31-ei zárónappal kell
elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint.
II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA
1.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
ELÕIRÁNYZAT:
88 541,5 millió forint
A támogatás
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 37. §
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott
idõskorúak járadékára, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 38. § (2) és
(5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, valamint az Szoctv. 55/A. §
(3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségei 90%-ának,
b) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendõ
nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának,
c) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 36. §-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó,
2011. január hónapban kifizetendõ munkabér és közterheinek 95%-ának,
d) a 2010. december 31-én hatályos Szoctv. 37. § (1) bekezdése, valamint a 37/C. § (4) bekezdése alapján
2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendõ rendelkezésre állási támogatásra, továbbá a
Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-ának,
e) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértõi vélemény díjának, valamint a „Sikeres Magyarországért Panel
Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás
nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett
összeg,
f) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának
központi költségvetésbõl való utólagos igénylésére szolgál.
A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka és bérpótló juttatás, a
bentlakásos szociális intézményben lakó személyek idõskorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesülõk
esetében az elõirányzat igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.
Az elõirányzatból szakértõi vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj vehetõ
igénybe.
Az elõirányzatból támogatás igényelhetõ az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek,
az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
Az elõirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt
települések a rendkívüli idõjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára
kamatmentes visszatérítendõ támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik.

31186

2.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
ELÕIRÁNYZAT:
363,3 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG:
9 400 forint/fõ
A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a szociális továbbképzés és
szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy
szolgáltatást tartanak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdésében felsorolt munkakörben
személyes gondoskodást végzõ és a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2010. szeptember
1-jei állapotnak megfelelõ statisztikai állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire
(részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen részt vevõ helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a
továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szoctv. 92/D. § (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére, a
szakvizsga és az erre felkészítõ tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható.
A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel összefüggõ eseményeket
rögzítõ nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésrõl és a szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal,
bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani.
Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi
költségvetési kapcsolatokat érintõ elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. A támogatás következõ évre
áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012. július 31-éig használható fel jogszerûen. A támogatás
folyósítása negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjában az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. számú mellékletében meghatározott idõpontig történik.
III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
ELÕIRÁNYZAT:

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

1.3.

31 048,8 millió forint

A támogatás igénylésének általános feltételei
E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek:
legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási,
gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat,
c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt,
amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban:
Tkt. tv.) 2. § (1) bekezdés a)–q) pontjai szerinti feladatok közül választható,
esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,
az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási
feladat tekintetében,
a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelõen látják el,
ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.
A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti
feltételeket 2011. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása 2011. január 31-ét követõen kezdõdik meg,
vagy egy település 2011. január 31-ét követõen vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a
feladatellátás kezdetét követõ hónap elsõ napjától kezdõdõen idõarányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi
társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, amennyiben legkésõbb 2011. szeptember 1-jétõl a meglévõ
közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás vagy
többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg mûködését.
Amennyiben a – legkésõbb 2011. szeptember 1-jéig megalakult – többcélú kistérségi társulás 2011. január 31-éig nem
teljesíti az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésõbb 2011. szeptember 1-jétõl megfelel azoknak, úgy a
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2.1. pont alapján idõarányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2.2.–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi idõarányos
támogatást igényelhet.
2.
2.1.

2.2.
2.2.1.

A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei
Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
160 forint/fõ
+ 900 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fõ lakosságszámú település,
+ 600 000 forint/kistérséghez tartozó 501–1 000 fõ lakosságszámú település,
+ 93 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fõ feletti lakosságszámú település,
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.–2.6. pontok szerinti feladatokat saját fenntartású költségvetési
szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet szerinti támogatásra, úgy
+ 2 500 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely esetében a 2.2.1., 2.3.–2.6. pontok
szerinti feladatok egy-egy feladatnak számítanak, függetlenül attól, hogy e feladatokat egy vagy több költségvetési
szervben látják el, de legalább 18 300 000 forint, és legfeljebb 32 300 000 forint társulásonként.
A 2.2.1., 2.3.–2.6. pontok szerinti feladatok esetében a saját fenntartású költségvetési szerveiben ellátott feladatok
számát 2011. január 31-ei állapotnak megfelelõen kell meghatározni.
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és munkaszervezetük
mûködési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések száma és lakosságszáma szerint illeti meg.
A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási szabályainak
megfelelõen –, a munkaszervezet mûködési és fejlesztési kiadásaira, a Tkt. tv. 2. § (1) bekezdése szerint vállalt
feladatok, illetve egyes sportfeladatok ellátásához használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a
támogatást a közoktatási, szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási,
gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belsõ ellenõrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha
azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelõen látja el.
A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában mûködõ, és a közoktatási feladat ellátásában részt
vevõ önkormányzatok saját vagy társulásaik fenntartásában mûködõ közoktatási intézmények megfeleljenek a
Kiegészítõ szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– a települési önkormányzatok által alkotott – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló
1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhetõ.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
100 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1–4. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG:
70 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5–8. évfolyamos tanulói után
FAJLAGOS ÖSSZEG:
90 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
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A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítõ szabályok
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítõ – óvodákba, iskolák 1–8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után
igényelhetõ a következõk szerint:
aa) alaptámogatás vehetõ igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók után, akik a
lakóhelyüktõl, ennek hiányában tartózkodási helyüktõl eltérõ településen veszik igénybe az óvodai, illetve
általános iskolai ellátást. A 20 000 fõ lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén mûködõ,
intézményi társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az alaptámogatás
abban az esetben vehetõ igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók lakóhelye (ennek hiányában
tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt vevõ településen van,
ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)
rendelkezõ gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának megfelelõ támogatás vehetõ igénybe.
E támogatás legfeljebb az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek,
tanulók után igényelhetõ, mely szabályt az 1–4., illetve 5–8. évfolyamon külön-külön kell alkalmazni.
E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén lakónak
minõsülnek.
b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
80 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba,
iskolák 1–8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehetõ igénybe, amennyiben a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz mûködtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy
különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából
iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minõsül a menetrendtõl függetlenül e célból indított járat(ok)
igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók
mellett kísérõ utazzon.
bb) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott
óvodákba, iskolák 1–8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehetõ igénybe, ha a
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz mûködtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy
különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja.
A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítõ szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik.
c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9–13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó
támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
100 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket
teljesítõ – azon egységes iskola 9–13. évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhetõ, melynek az intézmény
székhelyétõl különbözõ településen tagintézménye mûködik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy
a szakiskola 9–10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti képzésére bejáró tanulók után vehetõ igénybe
támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában
tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek,
tanulók után nem vehetõ igénybe.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
90 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétõl
különbözõ községben – tagintézményeként mûködõ óvodába, iskola 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után
vehetõ igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.
A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel,
hogy legfeljebb 1–6. évfolyammal mûködjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai
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tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha az általános iskolai
tagintézmény 1–8. évfolyammal mûködik. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott
intézményhez 2008. január 1-jét követõen csatlakozó – korábban is tagintézményként mûködõ – intézmény új
tagintézménynek tekintendõ.
e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
21 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény
székhelyétõl különbözõ, 1500 fõ és az alatti községben tagintézményként mûködõ óvoda, iskola 1–4.
évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehetõ igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe
vehetõ, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A
2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény
legfeljebb 1–6. évfolyammal mûködjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott
intézményhez 2008. január 1-jét követõen csatlakozó – korábban is tagintézményként
mûködõ – intézmény új tagintézménynek tekintendõ.
eb) A támogatás 1,2-szerese vehetõ igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken mûködõ
tagintézménybe járó
eba)óvodás gyermekek,
ebb)az 1–4. évfolyamos tanulók után.
Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/E. §-ában meghatározott feltételnek
megfeleljen, és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított legyen.
Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi támogatás igénybevételének további
feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv.-ben meghatározott végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkezõ pedagógusok tartsák meg.
Közoktatási szakszolgálati feladat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
FAJLAGOS ÖSSZEG:
2 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztõ felkészítés; logopédiai
ellátás; gyógytestnevelés.
FAJLAGOS ÖSSZEG:
14 000 forint/fõ/év
– 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra,
– 2012. költségvetési évben idõarányosan 8 hónapra.
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)–b), d)–f) és h) pontjai szerinti pedagógiai
szakszolgálati feladatok közül legalább kettõ ellátásának megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe,
akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi
gyakorisággal részesít ellátásban:
– logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal,
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklete 6. és 7. pontjában
meghatározottak figyelembevételével megszervezett gyógytestnevelés esetén legalább heti két alkalommal,
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább hat alkalommal,
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. évben legalább egy alkalommal,
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztõ felkészítés esetén a 4/2010. (I. 19.) OKM
rendeletben meghatározott idõkeretben.
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
fejlesztõ felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás
kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási
intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
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Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó
egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejlesztõ foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült
ellátottak után igényelhetõ. A 2011. évben legalább hat alkalommal történõ ellátásba a gyermek, a tanuló
vizsgálata – melynek eredményeként az ellátásba vétel megállapításra kerül – nem számítható be, csak a
szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápiás gondozás.
Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehetõk figyelembe – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 29. §
(1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag az óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek beszéd- és nyelvi
fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló szûrõvizsgálaton részt vevõk.
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott
intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy központi
költségvetési szerv fenntartásában mûködõ intézmény/intézmények útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben
foglaltaknak megfelelõen.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelõ
intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett tagintézmények mûködési és fejlesztési
kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok mûködési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.
A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
180 000 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
60 000 forint/fõ
A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a
Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények közül legalább egy intézmény társult formában történõ
fenntartását:
– idõskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
– idõskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
– hajléktalanok átmeneti szállása.
A társult formában történõ intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú kistérségi társulás:
– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményeket
intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági
hatékonysággal mûködjön.
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá
b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülõ – intézményben
ellátottak után vehet igénybe.
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ intézmények fenntartása során felmerülõ mûködési
kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következõ szociális alapszolgáltatási feladatok
közül legalább kettõ biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítõ szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelõen
lát el:
– családsegítés,
– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– idõskorúak nappali intézményi ellátása,
– pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,
– fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása,
– hajléktalanok nappali intézményi ellátása.
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E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhetõ támogatás, ha
a) az abban részt vevõ önkormányzatok legalább két szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevõ önkormányzatok száma és
lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti feltételeknek.
Egy önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni, amikortól legalább
két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti feltételeknek megfelelõ – ellátásában részt vesz.
A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerzõdés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem
vehetõ igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a
többcélú kistérségi társulás szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe lehet venni.
a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
320 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
288 forint/fõ
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevõ települések lakosságszáma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe
venni.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi
társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak
családsegítõt.
b) Szociális étkeztetés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
6 500 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 000 forint/fõ
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról.
A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Egy település
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi
társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek.
c) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
60 000 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
40 000 forint/fõ
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. A támogatás arra az ellátotti
létszámra is igényelhetõ, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális
ellátotti számot meghaladja. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett
feladatellátást lehet figyelembe venni.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott intézmény vagy intézményi
társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevõ
önkormányzatok e feladatra mûködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak
gondozót.
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Idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a hajléktalanok nappali
intézményi ellátása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
90 000 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
30 000 forint/fõ
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az idõskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a
hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás
kistérségi szintû biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett
nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhetõ támogatás.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevõk száma alapján illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során
felmerülõ mûködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható
fel.
A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
320 000 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
160 000 forint/fõ
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség területén
valamennyi – korábban települési önkormányzat által fenntartott –, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító
alábbi intézmény társult formában mûködjön:
– a helyettes szülõi hálózat,
– a gyermekek átmeneti otthona,
– a családok átmeneti otthona.
E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti
biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A társult formában történõ intézményfenntartás
követelménye akkor teljesül,
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról intézményi társulások gondoskodnak.
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá
b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülõ – intézményben
ellátottak után vehet igénybe.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vevõ intézményi ellátottak után illeti
meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ intézmények fenntartása során felmerülõ mûködési
kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
1 200 forint/fõ
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:
600 forint/fõ
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következõ egyes gyermekjóléti alapellátási
feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítõ szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek
megfelelõen intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevõ települések 0–17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján
illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként
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illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett
feladatellátást lehet figyelembe venni.
A Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerzõdés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehetõ
igénybe, de az érintett önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú
kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe lehet venni.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelõ feladatok ellátása és megszervezése során felmerülõ
mûködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.
A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közmûvelõdési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közmûvelõdési feladatainak ellátásához. A
támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkezõ, könyvtári szolgáltató hely
kialakítását biztosító – a Kiegészítõ szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelõ – települési önkormányzatok
számát lehet figyelembe venni.
A könyvtári szolgáltató helynek
a) 1 500 fõ vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum
hat órás,
b) 1 500 fõ feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás
nyitvatartást kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során
felmerülõ mûködési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése
alapján – felhasználható könyvtárbusz mûködtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel
rendelkezõ önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató
hely) távol van, vagy nehezen közelíthetõ meg.
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bõvítéshez is, amely lehetõvé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató
hely egyben közösségi színtérként is mûködhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is
mûködik, a nyitvatartási idõre vonatkozó kötelezettség közmûvelõdési programok szervezésével és tartásával is
teljesíthetõ. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggõ kiadásokra fordítható.
A többcélú kistérségi társulások belsõ ellenõrzési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:
79 000 forint/költségvetési szervek száma alapján számított mutatószám
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján – a Kiegészítõ szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek
megfelelõen – gondoskodik a belsõ ellenõrzési feladat ellátásáról.
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belsõ ellenõrzési feladat ellátásában részt vevõ települési önkormányzatok,
azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzõségeinek, önmaga és munkaszervezetének belsõ ellenõrzését,
valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
felügyeleti jellegû ellenõrzését.
A többcélú kistérségi társulást a belsõ ellenõrzési feladat ellátásában részt vevõ települési önkormányzatok, a
többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek száma alapján
alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint:
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, a többcélú kistérségi társulás és költségvetési
szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények 2007. január 1-jét követõ átszervezése
során létrejött tagintézményeinek, továbbá a 3 500 fõ lakosságszám alatti települési önkormányzatok
költségvetési szerveinek száma alapján, valamint
– a 3 500 fõ lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül legfeljebb a 3 500 fõ
lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel azonos számú költségvetési szerv után
igényelhetõ.
Az alaptámogatás kétszerese vehetõ igénybe a 3 500 fõ lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési
szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belsõ
ellenõrzési feladatok ellátásáról.
A támogatás felhasználható a belsõ ellenõrzési feladat szervezése és ellátása során felmerülõ mûködési és
felhalmozási kiadásokhoz.
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Kiegészítõ szabályok:
Általános szabályok
A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2–2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások közül kizárólag azokat
igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét.
A 2.2–2.6. és 2.8. pont szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetõk ellátottnak, amelytõl a többcélú
kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítõ szabályok 1.1. pontja szerinti feltételeket. Amennyiben egy feladat esetében
2011. december 31-e elõtt részben vagy a kistérség egészében megszûnik a feladatellátás, illetve nem teljesülnek – a
feladatellátásra vonatkozó – e fejezet szerinti feltételek, úgy a többcélú kistérségi társulás – részben vagy
egészben – nem jogosult az adott feladat vonatkozásában támogatásra. Amennyiben az adott feladat
vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás támogatásra nem jogosult, és ennek következtében nem tudja
teljesíteni az 1.1.1. pontban foglalt feltételeket, úgy nem jogosult az e fejezetben meghatározott támogatások
igénybevételére.
A 2.2. pontban szereplõ feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás Közokt. tv. 85. §
(4) bekezdése szerinti – két évnél nem régebben felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa.
Amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek, tanuló
beiskolázása meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra.
A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3–2.8. pontjai szerinti támogatásokat – azok felhasználási
szabályainak megfelelõen – felhasználhatja az általa vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a
2.2–2.8. pontok szerint normatív támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti
támogatást kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja
szerinti feltételeket teljesítõ azon intézményekre fordíthatja, amelyek után támogatásban részesült.
Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényli,
amely:
– a 2.2., 2.3., 2.4. b), 2.4. d) és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy
amelynek tagja az intézményi társulás székhely települése,
– a 2.4. a), 2.4. c) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a kistérségen kívüli települések lakosai
számára biztosítja,
– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok költségvetési szervei számára
biztosítja.
A 2.4. pont szerinti feladatok esetében a kistérség határán átnyúló települések esetében nem feltétel, hogy a többcélú
kistérségi társulás által ellátott – legalább két szociális alapszolgáltatási – feladatban részt vegyenek.
Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami hozzájárulásokkal azonos eljárás
alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszerûen elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek
figyelembevételével történik.
A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatait a 2010. január 1-jei állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2011. január 1-jei
állapot szerint kell figyelembe venni. Az e fejezet szerinti támogatásokat a Tkt. tv. 2011. január 1-jén hatályos
melléklete szerinti kistérségekben megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik.
Az e fejezet 2.3–2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi társulás egy tizedesre kerekített
mutatószámok alapján részesül támogatásban.
A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggõ szabályok
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi társulás e pont szerinti
feltételeket teljesítõ intézményt tart fenn, igényelheti a 2.2.1. pont szerinti támogatásokat. Azon önkormányzatokat,
melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás
közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a
Kiegészítõ szabályok 2.1.1. a), illetve c) pontjai és a Kiegészítõ szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti feltételeket.
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Az óvodákban
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok
cím alatti csoport átlaglétszámnak
–
a 2011/2012. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együttesen a 75%-át;
b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi társulásban gondoskodik,
és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 fõt, az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak
–
a 2011/2012. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 65%-át;
c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi
társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok
átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport
átlaglétszámnak
–
a 2011/2012. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 100%-át.
Az iskolákban
a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
osztály átlaglétszámának
–
a 2011/2012. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamokon együttesen a 75%-át;
b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban gondoskodik, és a
települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 fõt, valamint az oktatás egy ellátási helyen történik, az
osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
osztály átlaglétszámnak
–
a 2011/2012. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamokon együttesen a 65%-át;
c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi
társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok
átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály
átlaglétszámnak
–
a 2011/2012. tanévben az 5–8. évfolyamokon együttesen a 100%-át, az 1–4. évfolyamokon együttesen a
75%-át;
d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskolaként mûködik, úgy a
2011/2012. tanévben a 9–13. évfolyamokon az osztályokra vonatkozó – a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszám 100%-a – átlaglétszámok egyes osztályokba járó tanulók
számával súlyozott átlagát szükséges kiszámítani. Az intézményben tanulók átlaglétszámának el kell érnie az így
kiszámított átlagot.
Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, amelyekben a nemzeti, etnikai
kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok vannak, és amely intézmények alapító okirata
tartalmazza a nemzeti-etnikai kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben
igényelhet támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn,
– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett önálló csoportok,
osztályok létszámát és az önálló csoportok, tanulócsoportok számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok
megfelelnek a fenti – átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak,
– a
nemzeti,
etnikai
kisebbségek
nevelésére,
oktatására
szervezett
csoportok,
osztályok
átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 2011/2012. nevelési évben és tanévben a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65%-át,
– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoport van, amely
eléri az elõzõ bekezdés szerinti létszámot, úgy a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett
csoportot is beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott
csoport, illetve osztály átlaglétszám 65%-át.
– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok a nem nemzetiségi
csoportokkal, osztályokkal is egybeszámíthatók az átlaglétszám-feltételek teljesülésének érdekében.
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Nem vehetõ igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészítõ szabályok 2.1.1.–2.1.3. pontjai szerinti feltételeket
teljesítõ,
– 2009. január 1-jét követõen intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerülõ, továbbá
– 2009. január 1-jét követõen a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményátszervezésben érintett
közoktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók után, ha
a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti
településsel, vagy
b) az általános iskolai feladatot is ellátó – intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által
fenntartott – közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal
mûködik, vagy
c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai
nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló OM azonosítóval rendelkezõ intézményt tart fenn.
A fenti esetekben az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek
teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevõ tagjaként
figyelembe lehet venni.
A Kiegészítõ szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítõ óvodákat és általános iskolákat fenntartó intézményi
társulásban tag önkormányzatokat az ebben a pontban meghatározott esetekben – az 1.1.2. pontban meghatározott
feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevõ
tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után azonban a közoktatási feladatra
támogatás nem igényelhetõ.
Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik, úgy az óvodai
csoportok átlaglétszáma két fõvel lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport
átlaglétszámnak:
– a 2011/2012. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban a 75%-ánál.
Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás gondoskodik, úgy az
általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fõvel lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2011/2012. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamon együttesen a 75%-ánál.
Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban gondoskodik:
– a 2011/2012. nevelési évben az óvodai csoportok és az általános iskola 1–4. évfolyam esetén a csoportok, illetve az
osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti
csoport/osztály átlaglétszámnak az 50%-át,
– amennyiben az 5–8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy 2011/2012. tanévben az 5–8.
évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át.
A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából:
Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkezõ intézmény tekintendõ egy intézménynek. Az
átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az azonosító számmal rendelkezõ tanulók és alkalmazottak,
valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülõ gyermekek vehetõk figyelembe.
A gyermekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész 1. a), b), d) és
f) pontjaiban és a 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában foglalt elõírásokat is figyelembe kell venni.
Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem összevont óvodai csoportokra
vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1–4. évfolyamán az összevont és a nem összevont osztályokra
vonatkozóan együttesen kell teljesíteni. Az összevont csoportokat, illetve 1–4. évfolyamon az összevont osztályokat
egy csoportként, illetve osztályként kell figyelembe venni.
Az 5–8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából nem ismerhetõ el.
Ezen intézményeket fenntartó önkormányzatokat nem lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi
feladat ellátásában részt vevõ tagjaként figyelembe venni.
A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat az átlaglétszám-számítás és a
támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelõ
Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településérõl és mûködésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl
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szóló 2008. évi XXXIV. törvény szerinti szerzõdés alapján Magyarországra érkezõ delegáció gyermekei és tanulói
részére szervezett csoportokat, osztályokat az átlaglétszám és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati fenntartásban – nem mûködik közoktatási
intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai
évfolyamok tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehetõ figyelembe.
Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn óvodát, illetve általános iskolát, kizárólag abban az
esetben lehet közoktatási intézményi társulás tagjaként átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából
figyelembe venni, ha más, területén mûködõ óvodát, illetve általános iskolát intézményi társulás székhelyeként tart
fenn.
Az óvodai nevelésben részesülõ azon gyermekek után is igénybe vehetõ támogatás, akik 2011. december 31-éig,
vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktõl számított hat hónapon
belül a harmadik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben legkésõbb december 31-éig az óvodai nevelést
igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik negyedik és ötödik életévüket betöltötték és a 2011/2012. nevelési évben
legkésõbb december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik, szintén igényelhetõ a hozzájárulás.
Az elsõ nevelési évet kezdõ óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsõdés korú, második
életévüket betöltõ gyermekeket is, akiknek nevelését a Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerint egységes
óvoda-bölcsõde intézmény keretei között biztosítják.
A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthetõ ellátottnak, ha a településen
található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában
levõ – közoktatási intézmény 2011. évben teljesíti a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi
CXXX. törvény 8. számú mellékletének III. fejezetében foglalt és e törvény 8. melléklet III. fejezete Kiegészítõ
szabályainak 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket.
A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az olyan intézményben ellátottak,
oktatottak után vehetõk igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység
szerepel, továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és
nyilvántartásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény
írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény
költségvetésének közös meghatározása.
A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és az elszámolás a
nevelési-oktatási feladatoknak megfelelõ közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó elõírt tanügyi
okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül.
A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói jogviszony szünetelése esetén nem
igényelhetõk.
A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó támogatások megállapítása – az
autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és az ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának
kivételével – a tervezésnél a többcélú kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelõzõ év október 1-jei
közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok
figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén
figyelembe vett ellátottak, oktatottak 2010/2011. tanévi nyitó létszámát és a 2011/2012. tanévi nyitó létszámát kell
figyelembe venni.
Az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdésének hónapjától támogatás vehetõ
igénybe:
– a 2010/2011. tanév tekintetében idõarányosan, legfeljebb 8 hónapra,
– a 2011/2012. tanév tekintetében idõarányosan, legfeljebb 4 hónapra.
Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett, a 2010/2011.
tanévben és a 2011/2012. tanévben utaztatott gyermekek, tanulók számát kell figyelembe venni a közoktatási
intézmények vezetõjének adatszolgáltatása alapján.
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A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztõ felkészítés esetében az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a
következõk szerint történik: az ellátottak
– 2011. január 1-je és 2011. augusztus 31-e közötti száma: az ezen idõszakban a felösszesített heti ellátotti létszám
osztva a 2011. év ellátási heteinek számával,
– 2011. szeptember 1-je és 2011. december 31-e közötti száma: az ezen idõszakban a felösszesített heti ellátotti
létszám osztva a 2011. év ellátási heteinek számával.
Ellátási hétnek
– 2011. január 1-jétõl 2011. június 30-áig tartó idõszakra vonatkozó tanítási heteket, továbbá
– 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-éig tartó idõszakra vonatkozó tanítási heteket
tekintjük.
Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehetõ figyelembe.

3.
3.1.

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggõ szabályok
A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását biztosíthatja:
– intézményfenntartóként,
– szervezõ tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – intézményi társulások útján, melyek:
=
lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali intézményi ellátás
alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 fõ. Amennyiben ez azért nem teljesíthetõ, mert a
többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el
a 3 000 fõt, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
=
feladatellátásában részt vevõ önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem
rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel,
– a Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerzõdés útján, kivéve a 2.4. b) pont szerinti szociális étkeztetést, továbbá
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének
önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján, kivéve a 2.4. b) pont szerinti szociális étkeztetést.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata
vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási
megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön
megállapodást kötõ önkormányzat vagy intézményének mûködési engedélye legalább további két települési
önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább
3000 fõnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú
kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem
rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel.
A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel; elszámoláskor az étkeztetésben részesülõk étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott
egy ellátási napon csak egyszer vehetõ figyelembe.
A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülõk gondozási naplója alapján naponta összesített
ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott egy ellátási napon
csak egyszer vehetõ figyelembe.
Az idõskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek, és a hajléktalanok nappali
intézményi ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva
251-gyel; elszámolásnál az idõskorúak, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek estében a naponta
ellátottak, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv. 94/B. §-a, illetve a 94/D. §-a szerinti, az
intézménnyel megállapodást kötött ellátottak – gondozási napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta
összesített – számának (a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással mûködõ intézmények a 6, illetve 7 nap)
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a mûködési
engedélyben szereplõ létszám erejéig vehetõ figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó
intézményben (nappali melegedõ) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló
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alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám
háromszorosánál.
A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervezõ tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott intézményi társulások útján,
melyek:
=
lakosságszáma legalább 5 000 fõ. Amennyiben ez azért nem teljesíthetõ, mert a többcélú kistérségi
társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 fõt, úgy
közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
=
feladatellátásában részt vevõ önkormányzatok önállóan e feladat ellátását nem biztosíthatják, nem
rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó mûködési engedéllyel,
– a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerzõdés útján, továbbá
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének
önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról -külön megállapodás keretében – a
többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján
gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötõ önkormányzat vagy intézményének mûködési
engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések
lakosságszámának együttesen legalább 5 000 fõnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és
intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön
megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához
kapcsolódó mûködési engedéllyel.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozási feladatról a
feltételeknek megfelelõen gondoskodik és a feladat ellátásához e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy
a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhetõ.
A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak
becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel; elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális intézményben, bölcsõdében,
családi napköziben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézményben), amely az intézménybe történõ felvétel napjával kezdõdik és annak végleges elhagyásával fejezõdik
be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévõket is figyelembe
kell venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét
esetén megszûnik.
A 2.3.–2.6. pontokban szereplõ feladatok után abban az esetben igényelhetõ a 2.3.–2.6. pontok szerinti támogatás a
teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítõ szolgáltató:
– a 2.4. és 2.6. pontokban szereplõ feladatok esetében legkésõbb 2011. január 31-éig,
– a 2.3. és 2.5. pontokban szereplõ feladatok esetében az ott megjelölt feltételek szerint
rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre külön
jogszabály szerinti érvényes és hatályos mûködési engedéllyel.
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdõdik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges mûködési
engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bõvül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz
csatlakozó települések után idõarányos támogatás igényelhetõ. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a
mûködési engedély hatálybalépését követõ hónap elsõ napja.
A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a feladatot ellátó
intézmény(ek) mûködési engedélye(i) legalább a Kiegészítõ szabályok 1.1. pontja szerinti településekre
kiterjedjen(ek).
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.–2.6. pontokban foglalt feladatok ellátását a Ttv. 8. §-a, 9. §-a és 16. §-a
szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosultságot a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve vezetõjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás
törvényes, és a mûködési engedély egy példányával a társulásban részt vevõ valamennyi önkormányzatnak
rendelkeznie kell.
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A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás nem igényelhetõ azonos idõszakban, ugyanazon ellátott után az
idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi
ellátásához kapcsolódó támogatással.
A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhetõ azonos idõszakban, ugyanazon ellátott után a
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához
kapcsolódó támogatással.

4.

A mozgókönyvtári és közmûvelõdési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggõ szabályok
A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, nyilvános könyvtárral
nem rendelkezõ – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – települési önkormányzat számára az alábbiak
szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkezõ települési önkormányzatok nyilvános városi vagy a megyei könyvtártól
(a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerzõdést
köt a szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkezõ önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi társulás) könyvtári
szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány
elhelyezhetõ, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári
szolgáltatások fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek
biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcserérõl, a
megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz mûködtetésérõl.
– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár által kialakított kistérségi
információs portál mûködtetéséhez is – kapcsolódva a Rokka (kulturális fonál) és a Portál programhoz.

5.
5.1.

A belsõ ellenõrzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggõ szabályok
A többcélú kistérségi társulás a belsõ ellenõrzési feladat ellátásáról
– saját feladatellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti feladatellátás keretében (önálló
munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával megbízott önkormányzati hivatal szervezeti
egységében), illetve külsõ szolgáltató bevonásával,
– intézményi társulás(ok) útján
gondoskodik.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a belsõ ellenõrzés biztosításáról intézményi társulások útján gondoskodik,
úgy az egyes intézményi társulásban legalább hét települési önkormányzatnak részt kell vennie. A többcélú kistérségi
társulás az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenõrzési programok készítésére, az ellenõrzés
lebonyolítására, realizálására vonatkozó belsõ ellenõrzési módszertan összehangolásával segíti.
A támogatásnál elismerhetõ költségvetési szervek száma meghatározásánál figyelembe veendõ idõpontok:
– Az 1.2. pontban meghatározott feltételek 2011. január 31-éig történõ teljesítése esetén 2011. január 31-e.
– A 2011. január 31-ét követõen megkezdett feladatellátás esetén, az azt megelõzõ hónap utolsó napja.

5.2.

5.3.

IV. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TÛZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
ELÕIRÁNYZAT:
35 133,5 millió forint
A támogatás a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok fenntartásához és mûködtetéséhez, a tûz elleni védekezésrõl, a
mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben elõírt követelmények teljesítéséhez a következõ
normatívák alapján vehetõ igénybe.
1.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:
3 620 169 forint/fõ
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási
Tervrõl, a mûködési területrõl, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló
32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet (a továbbiakban: 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet) 2. mellékletének létszám összesen rovat
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adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelõ – a 2010. évben hatályos illetményalappal
számított – illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 808 990 forint/fõ
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 2. mellékletének létszám összesen rovat adata szerint. A
normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelõ – a 2010. évben hatályos illetményalappal számított – illetményt
tartalmazza.
c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG:
86 323 forint/fõ
A támogatást a Fõvárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 103. § (2) bekezdés c)
és a (3) bekezdés b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról,
valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fõvárosi tûzoltó-parancsnokság megyei
illetékességû középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a 32/2009. (XI. 30.)
ÖM rendelet 2. mellékletének létszám összesen rovat adatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.
2.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehetõ igénybe:
a) A tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:
4 897 forint/m2
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplõ,
fûtéssel és világítással együttesen ellátott tûzoltólaktanya és kiegészítõ létesítmény nettó alapterülete, továbbá a
tûzoltóság feladataihoz bérelt – fûtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint. Nem igényelhetõ
támogatás a bérleti díj ellenében tartósan bérbe adott laktanya terület után.
b) A tûzoltó jármûvek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG:
138 forint/km
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi
önkormányzat veheti igénybe, a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatározott és üzemeltetett
tûzoltó jármûvek és technikai eszközök 2007–2009. évek futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga
összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehetõ figyelembe a tûzoltásvezetõi gépjármû és a
tûzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei.
c) Az egyedi tûzoltó jármûvek és különleges szerek kötelezõ évi rendszeres felülvizsgálatához és mûszaki
vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG:
500 000 forint/db
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat
veheti igénybe a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 3. mellékletében meghatározott mûködõ, különleges szerek és egyedi
eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármû, porral oltó gépjármû, magasból mentõ, mûszaki mentõszer,
gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármû, mûszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag
konténer, speciális konténerszállító gépjármû, por-hab kombinált oltójármû, speciális erdõtüzes gépjármû, tûzoltóhajó,
generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlõszállító, légzõ-bázis, kamera, tûzoltó-csoport jármû, tûzoltásvezetõi gépjármû,
tûzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG:
57 800 000 forint
A támogatást a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokságot fenntartó Fõvárosi Önkormányzat veheti igénybe, a fõvárosi
kerületi tûzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság intézményi,
létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:
500 000 forint/fõ
A hivatásos önkormányzati tûzoltóság fenntartásához és mûködtetéséhez a fenti normatívakkal juttatott állami
támogatás összege együttesen szolgál a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvényben elõírt követelmények teljesítéséhez.
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Az állami támogatás igénylése a 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 2010. november 30-án hatályos állapota szerint illeti
meg a fenntartót. Az elszámolás a költségvetési évben vállalt kötelezettségek, valamint jogszerûen elszámolt
költségek figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetõk figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítõ
tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák, illetve kiadott területek bevételei és kiadásai. Az év
végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás
következõ évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2012. június 30-áig használható fel.

9. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
A központi alrendszer azon elõirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az elõirányzattól
1.
X.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVII.

XX.

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az elõirányzattól:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (15. cím, 2. alcím, 17. jogcím-csoport)
Jogi segítségnyújtás (15. cím, 2. alcím, 18. jogcím-csoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (15. cím, 5. alcím, 4. jogcím-csoport)
Különféle kifizetések (19. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (20. cím, 2. alcím, 12. jogcím-csoport)
Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím)
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcím-csoport,
3. jogcím)
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok (20. cím, 1. alcím, 34. jogcím-csoport)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Kárrendezési célelõirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Függõ kár kifizetés (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Járadék kifizetés (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport, 2. jogcím)
Tõkésítésre kifizetés (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport, 3. jogcím)
Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcím-csoport)
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (19. cím, 1. alcím)
Peres ügyek (21. cím)
NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben
Otthonteremtési támogatás (20. cím, 17. alcím, 1. jogcím-csoport)
Gyermektartásdíjak megelõlegezése (20. cím, 17. alcím, 3. jogcím-csoport)
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (20. cím, 17. alcím, 5. jogcím-csoport)
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcím-csoport)
Családi pótlék (21. cím, 1. alcím)
Anyasági támogatás (21. cím, 2. alcím)
Gyermekgondozási segély (21. cím, 3. alcím)
Gyermeknevelési támogatás (21. cím, 4. alcím)
Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (21. cím, 5. alcím)
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (21. cím, 6. alcím)
Életkezdési támogatás (21. cím, 7. alcím)
Rokkantsági járadék (22. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Megváltozott munkaképességûek járadéka (22. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Egészségkárosodási járadék (22. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)
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Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (22. cím, 2. alcím,
4. jogcím-csoport)
Mezõgazdasági járadék (22. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (22. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (22. cím, 2. alcím, 8. jogcím-csoport)
Házastársi pótlék (22. cím, 2. alcím, 9. jogcím-csoport)
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) (22. cím, 2. alcím, 13. jogcím-csoport)
Megváltozott munkaképességûek kereset-kiegészítése (22. cím, 2. alcím, 14. jogcím-csoport)
Közgyógyellátás (22. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS
KÖLTSÉGEI
fejezetben
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai (3. cím)
A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Lakástámogatások (29. cím)
Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím)
Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím)
Fogyasztói árkiegészítés (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcím-csoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcím-csoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcím-csoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. jogcím-csoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz (35. cím, 1. alcím, 7. jogcím-csoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
fejezetben
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Kezesi felelõsségbõl eredõ kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Konszernfelelõsség alapján történõ kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendõ járandóság (2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport)
Egyéb bírósági döntésbõl eredõ kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Egyéb szerzõdéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport)
Egyéb jogszabályból eredõ kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcím-csoport)
Átcserélhetõ kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)
MUNKAERÕPIACI ALAP fejezetben
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönzõ normatív támogatások (1. cím, 5. alcím)
Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím)
Álláskeresési támogatások (4. cím, 1. alcím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)

31204

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Rehabilitációs járadék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport)
Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. jogcím)
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. jogcím)
Orvosspecifikus vények (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. jogcím)
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 5. jogcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
2.
VIII.
XIII.

XV.
XVII.

3.

XII.

XIV.

XVII.
XIX.

Az elõirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphetõ:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezetben
Jogerõsen megállapított kártérítések célelõirányzata (3. cím, 4. alcím)
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) (8. cím, 2. alcím,
1. jogcím-csoport)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Beruházás ösztönzési célelõirányzat (16. cím, 2. alcím, 38. jogcím-csoport)
Autópálya rendelkezésre állási díj (16. cím, 5. alcím, 3. jogcím-csoport)
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése (17. cím,
1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve ezen támogatások
folyósításának elmaradása esetén életbe lépõ átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt
lehetõségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási elõirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján
túlléphetõ:
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Uniós programok kiegészítõ támogatása (20. cím, 4. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím)
BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Közösségi programok (20. cím, 8. alcím)
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
TEN-T pályázatok (16. cím, 5. alcím, 9. jogcím-csoport)
UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek (2. cím, 3. alcím)
Új Magyarország Fejlesztési Terv (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttmûködés (2. cím, 5. alcím)
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Egyéb uniós elõirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-csoport)
4.

A nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes
elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter engedélyével túlléphetõ:
XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (22. cím, 4. alcím)

5.

A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatok finanszírozási szerzõdésben foglalt arányos
támogatás folyósítása céljából túlléphetõ:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA fejezetben
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása (11. cím)

10. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 3. §-a szerinti külsõ tételek
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Gumiabroncs termékdíjak (21. cím, 9. alcím, 1. jogcím-csoport)
Csomagolóeszközök termékdíja (21. cím, 9. alcím, 2. jogcím-csoport)
Akkumulátorok termékdíja (21. cím, 9. alcím, 3. jogcím-csoport)
Kenõolajok termékdíja (21. cím, 9. alcím, 4. jogcím-csoport)
Reklámhordozó papírok termékdíja (21. cím, 9. alcím, 5. jogcím-csoport)
Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja (21. cím, 9. alcím, 6. jogcím-csoport)
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL fejezetben
Közúti bírságbevételek (5. cím, 1. alcím)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Közúti bírságbevételek (18. cím, 3. alcím)
XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM fejezetben
Családi pótlék (21. cím, 1. alcím)
Anyasági támogatás (21. cím, 2. alcím)
Gyermekgondozási segély (21. cím, 3. alcím)
Gyermeknevelési támogatás (21. cím, 4. alcím)
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (22. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Társasági adó (1. cím, 1. alcím)
Hitelintézeti járadék (1. cím, 3. alcím)
Pénzügyi szervezetek különadója (1. cím, 4. alcím)
Cégautóadó (1. cím, 5. alcím)
Egyszerûsített vállalkozói adó (1. cím, 6. alcím)
Bányajáradék (1. cím, 7. alcím)
Játékadó (1. cím, 8. alcím)
Energiaadó (1. cím, 9. alcím, 1. jogcím-csoport)
Környezetterhelési díj (1. cím, 9. alcím, 2. jogcím-csoport)
Egyéb befizetések (1. cím, 10. alcím)
Energiaellátók jövedelemadója (1. cím, 11. alcím)
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Rehabilitációs hozzájárulás (1. cím, 12. alcím)
Egyes ágazatokat terhelõ különadó (1. cím, 13. alcím)
Általános forgalmi adó (2. cím, 1. alcím)
Jövedéki adó (2. cím, 2. alcím)
Regisztrációs adó (2. cím, 3. alcím)
Személyi jövedelemadó (3. cím, 1. alcím)
Egyéb lakossági adók (3. cím, 2. alcím)
Lakossági illetékek (3. cím, 4. alcím)
Magánszemélyek jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója (3. cím, 6. alcím)
Vámbeszedési költség megtérítése (7. cím, 2. alcím)
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése (7. cím, 3. alcím)
Áfa alapú hozzájárulás (37. cím, 1. alcím)
GNI alapú hozzájárulás (37. cím, 2. alcím)
Brit korrekció (37. cím, 3. alcím)
Hollandia és Svédország számára teljesítendõ bruttó GNI csökkentés (37. cím, 4. alcím)
LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP fejezetben
Álláskeresési támogatások (4. cím, 1. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
Szakképzési hozzájárulás (31. cím)
Bérgarancia támogatás törlesztése (33. cím)
Egészségbiztosítási- és munkaerõpiaci járulék MPA-t megilletõ hányada (35. cím)
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP fejezetben
Innovációs járulék (19. cím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék (1. cím, 1. alcím)
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék (1. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Megállapodás alapján fizetõk járulékai (1. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Korkedvezmény-biztosítási járulék (1. cím, 3. alcím, 11. jogcím-csoport)
Magánnyugdíjpénztárak átutalásai (1. cím, 3. alcím, 13. jogcím-csoport)
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Rehabilitációs járadék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék (1. cím, 1. alcím)
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék (1. cím, 2. alcím)
Egészségügyi szolgáltatási járulék (1. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Megállapodás alapján fizetõk járulékai (1. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás (1. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport)
Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás (1. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport)
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Gyermekápolási táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. jogcím)
Baleseti táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport, 3. jogcím)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)

0,0

143 450,7

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keret-elõirányzatai

A Halászati Operatív Program keret-elõirányzatai

87 903,8
94 888,0
142 248,4
7 300,3
16 408,0
68 865,8
52 543,5
16 386,8
17 947,5
24 916,2
26 456,0
34 454,4
31 933,3
124 365,5
3 432,4
750 050,1

2007

1 594,5

135 053,3

85 271,4
145 481,3
131 041,0
6 402,5
14 729,4
66 830,0
95 788,6
15 902,4
17 416,9
24 179,7
25 674,0
33 435,9
30 989,3
97 845,0
7 189,1
798 176,3

2008

1 679,5

147 897,4

90 707,2
226 218,4
131 610,0
6 046,6
14 332,8
71 117,8
161 392,2
16 922,7
18 534,4
25 731,0
27 321,2
35 581,1
32 977,6
78 413,6
12 620,4
949 527,1

2009

1 693,5

146 577,5

92 736,0
266 410,3
124 136,0
5 155,3
12 858,5
72 736,2
193 606,3
17 307,8
18 956,2
26 316,6
27 943,0
36 390,8
33 728,1
45 644,5
15 084,1
989 009,8

2010

1 907,5

153 329,0

106 382,2
287 369,2
130 481,8
4 735,3
12 689,6
83 470,7
205 960,5
19 862,1
21 753,8
30 200,4
32 066,8
41 761,4
38 705,7
12 680,1
15 656,4
1 043 776,1

2011

1 747,6

157 725,3

104 600,4
337 278,3
137 912,3
4 766,6
12 490,7
80 904,2
215 407,4
19 251,4
21 084,9
29 271,8
31 080,8
40 477,4
37 515,6
12 940,2
16 186,1
1 101 168,3

2012

1 831,3

163 690,7

355 033,2
85 629,0
226 667,4
667 329,7

2013

8 622,6

884 033,2

567 601,1
1 712 678,9
797 429,3
34 406,6
83 509,1
529 553,7
1 151 365,9
105 633,4
115 693,7
160 615,7
170 541,8
222 101,0
205 849,7
371 888,8
70 168,5
6 299 037,3

Összesen

millió forint

•

Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Összesen

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-elõirányzatai

Kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok
EU forrás

11. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

fokozatok

Fizetési

A

69 000
1,0175
1,0350
1,0525
1,0700
1,0875
1,1075
1,1275
1,1500
1,1725
1,1950
1,2175
1,2400
1,2625

B

77 000
1,0175
1,0350
1,0525
1,0700
1,0875
1,1075
1,1400
1,1725
1,2075
1,2425
1,2775
1,3125
1,3500

C

78 000
1,0200
1,0400
1,0650
1,0900
1,1125
1,1375
1,1625
1,1950
1,2300
1,2675
1,3050
1,3425
1,3800

D

79 000
1,0250
1,0500
1,0750
1,1000
1,1250
1,1525
1,1875
1,2250
1,2625
1,3000
1,3375
1,3750
1,4125

E

89 000
1,0275
1,0550
1,0900
1,1250
1,1600
1,1975
1,2350
1,2725
1,3100
1,3475
1,3775
1,4075
1,4425

Fizetési osztályok

122 000
1,0350
1,0725
1,1100
1,1475
1,1850
1,2225
1,2650
1,3075
1,3675
1,4275
1,4875
1,5475
1,6075

F

127 000
1,0350
1,0725
1,1100
1,1475
1,1850
1,2225
1,2725
1,3325
1,3950
1,4575
1,5200
1,5825
1,6450

G

A közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2011. évben

12. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez

129 500
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2600
1,3350
1,4100
1,4850
1,5600
1,6250
1,6900
1,7550
1,8200

H

142 000
1,0450
1,1025
1,1675
1,2425
1,3175
1,3925
1,4675
1,5275
1,5875
1,6475
1,7075
1,7775
1,8475

I

154 500
1,0600
1,1350
1,2100
1,2850
1,3600
1,4200
1,4825
1,5450
1,6075
1,6700
1,7325
1,8025
1,8725

J
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2010. évi CLXX. törvény
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. §-a a következõ
(2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nõ is, aki
a) legalább negyven év jogosultsági idõvel rendelkezik, és
b) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és
e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági idõnek minõsül a keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy
tekintet alá esõ jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe
fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idõvel szerzett szolgálati idõ.
(2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresõ tevékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonnyal szerzett szolgálati idõ nem éri el a harminckét évet, olyan nõ esetén
pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak
meg, a harminc évet.
(2d) A (2c) bekezdésben elõírt jogosultsági idõ – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel,
minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Saját háztartásban
nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerûen
együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni idõszakra került ki, vagy megfelelt
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek.”

2. §

A Tny. 22/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22/A. § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülõ személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása
a 83/A–83/B. § szerint szünetel – nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve
egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítõ tevékenysége alapján a naptári évben elért,
nyugdíjjárulék-alapot képezõ kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.
A növelést megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet, jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években
történõ növekedését alapul véve a növelést megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.
(2) A saját jogú nyugellátásban részesülõ személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor
is, ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszûnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs
járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresõ tevékenység idõtartama szolgálati idõként
nem vehetõ figyelembe.
(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követõ
naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre
vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.”

3. §

A Tny. 62. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Egyösszegû kifizetés esetén a következõ év januárjában a nyugellátás és a baleseti járadék összegét
– az (1) bekezdés szerinti emelés végrehajtását megelõzõen – meg kell emelni az egyösszegû kifizetés összegének
alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos mérték egytizenketted részével.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

(1) A Tny. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetõje)
„a) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérõ személy, a rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátást, a rehabilitációs
járadékra való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek – az elõírt szolgálati idõ kivételével – megfelelõ
személy részére kivételes rehabilitációs járadékot (a továbbiakban együtt: kivételes nyugellátás) állapíthat meg,”
(2) A Tny. 66. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kivételes nyugellátás összegét a kérelmezõ magán-nyugdíjpénztári tagságára tekintet nélkül kell megállapítani.
(3) A kivételes nyugellátás, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély iránti kérelemrõl egyszerûsített
döntést kell hozni. A döntés a meghozatalával jogerõssé és végrehajthatóvá válik, és nem kell hivatalos iratként
kézbesíteni.”

5. §

A Tny. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíj-megállapító szervtõl kérheti
a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz
kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását.”

6. §

A Tny. a következõ 71. §-sal egészül ki:
„71. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a belföldi jogsegély iránti megkereséseket – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – tizenöt munkanapon belül teljesíti.
(2) Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez érkezett belföldi jogsegély iránti megkeresés olyan adat szolgáltatására
irányul, amely a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek nem áll rendelkezésére, de amelynek kezelésére törvény
feljogosítja, és az adat más módon nem szerezhetõ be, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megkeresés
megérkezésétõl számított huszonkét munkanapon belül a 100. § (2) bekezdése szerint hatósági ellenõrzést folytat le,
és annak eredményérõl három munkanapon belül értesíti a megkeresõ hatóságot.”

7. §

A Tny. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § Az egészségkárosodáson alapuló nyugellátás iránti igény elbírálásához és az ellátásra való jogosultság
felülvizsgálatához a rehabilitációs szakértõi szerv komplex minõsítést végez, és annak eredményérõl szakhatósági
állásfoglalást ad ki.”

8. §

A Tny. 80. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a bíróság az (1) bekezdés szerinti jogszabálysértést a rehabilitációs szakértõi szerv megalapozatlan
szakhatósági állásfoglalása vagy más jogszabálysértése miatt állapítja meg, a késedelmi kamatot a rehabilitációs
szakértõi szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek kimutatása alapján téríti meg. A megtérítés módjáról és
az elszámolás rendjérõl – ideértve azt is, hogy a kimutatásban foglaltakat a rehabilitációs szakértõi szerv milyen módon
ellenõrizheti – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a rehabilitációs szakértõi szerv
megállapodást köt.”

9. §

A Tny. 83/B. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,)
„h) a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíjban”
(részesülõ személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetõleg egyéni vagy társas
vállalkozóként kiegészítõ tevékenységet folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ
napján érvényes kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg),
az éves keretösszeg elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.)

10. §

A Tny. 87. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a baleseti rokkantsági nyugdíj vagy a baleseti hozzátartozói nyugellátás több foglalkoztatónál elszenvedett
balesetek (foglalkozási megbetegedések, szilikózis) együttes következménye alapján került megállapításra,
az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a foglalkoztatókat olyan arányban kell kötelezni a nyugellátás
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megtérítésére, amilyen az egyes üzemi balesetekbõl eredõ egészségkárosodások mértékének egymáshoz viszonyított
aránya.”
11. §

A Tny. 93. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyugdíjfolyósító szervtõl rendszeres pénzellátásban részesülõ személy a fizetésre kötelezõ határozat jogerõre
emelkedésétõl számított tizenöt napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelést a pénzellátásból
történõ letiltással a nyugdíjfolyósító szerv érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint. Egyéb
esetben a követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára
hajtja be.”

12. §

A Tny. 96. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) kérelmére igazolást állít ki a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyokra és a keresetekre, jövedelmekre vonatkozóan a nyilvántartásba bejelentett
adatokról.
(9) A biztosított (volt biztosított) kérheti a bejelentésre kötelezett szerv vagy személy rá vonatkozó
adatszolgáltatásának hatósági ellenõrzését, és a rendelkezésére álló bizonyítékok figyelembevételével a nyilvántartás
adatainak kiegészítését, javítását.”

13. §

A Tny. 100. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Ha a szolgálati idõ elismerésére irányuló eljárásban, a nyugellátás megállapítására irányuló eljárásban vagy a 96. §
(9) bekezdése szerinti eljárásban a tényállás tisztázása érdekében indokolt, az adatszolgáltatásra kötelezett, illetve
az egykorú iratokat õrzõ más személy vagy szervezet birtokában lévõ olyan adatok megismerése céljából, amelynek
kezelésére törvény a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet feljogosítja, hatósági ellenõrzést kell lefolytatni.”

14. §

A Tny. 101. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)
„o) a 18. § (2b)–(2c) bekezdés szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esõ
jogviszonyokat”
(rendeletben határozza meg.)

15. §

A Tny. a következõ 102/A–102/C. §-sal egészül ki:
„102/A. § (1) E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXX. törvénnyel megállapított 22/A. § (1) bekezdését a 2010. december 31-ét követõen saját jogú
nyugdíjasként történt foglalkoztatásra, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítõ tevékenységre
(a továbbiakban együtt: foglalkoztatás) kell alkalmazni.
(2) A 2011. január 1-jét megelõzõen szerzett, a 22/A. § – 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos – rendelkezéseinek
hatálya alá tartozó, korábbi nyugdíjnövelésnél figyelembe nem vett kereset, jövedelem után – idõbeli korlátozás
nélkül elõterjeszthetõ kérelemre – a 2010. december 31-ei állapotnak megfelelõen a nyugdíjat meg kell növelni.
A növelés naptári éve elõtt elért keresetet, jövedelmet a 13. § (3) bekezdése szerint kell a növelést megelõzõ naptári év
kereseti szintjéhez igazítani, egyebekben a növelés összegének kiszámítására a 22/A. § (2) bekezdésének
a) 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást
2007. január 1-je és 2009. június 30-a között kezdték meg,
b) 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a nyugdíjnöveléshez szükséges foglalkoztatást
2009. június 30-át követõen kezdték meg.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a figyelembe vehetõ foglalkoztatás 365 napnál rövidebb, a növelés
arányosan csökkentett összegben jár.
102/B. § E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLXX. törvénnyel megállapított 93. § (3) bekezdését a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
102/C. § Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szervnek 2011. február 28-áig elektronikus úton átadja azoknak az egyéni vállalkozóknak – az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti – adatait, akik az egyéni
vállalkozói tevékenység megkezdését, szünetelését, megszûnését, illetve az adatokban bekövetkezõ egyéb változást
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2010. évben jelentették be. Az adatátadás rendjérõl az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv és
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv megállapodást köt.”
16. §

(1) A Tny.
a) 8/B. § (1) bekezdésében a „2010.” szövegrészek helyébe a „2012.” szöveg,
b) 8/C. §-ában az „A 2011.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg
lép.
(2) A Tny.
a) 28. § (1) bekezdésében a „szükséges és a figyelembe vehetõ szolgálati idõ együttesen is” szövegrész helyébe
a „figyelembe vehetõ szolgálati idõ” szöveg,
b) 80. § (2) bekezdésében az „eljárása vagy mulasztása” szövegrész helyébe az „eljárása, mulasztása vagy
a rehabilitációs szakértõi szerv megalapozatlan szakhatósági állásfoglalása” szöveg,
c) 80. § (4) bekezdésében a „kötelezi” szövegrész helyébe az „– a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – határozatban
kötelezi” szöveg,
d) 83/A. § (3) bekezdésében az „emeléssel” szövegrész helyébe a „növeléssel” szöveg, az „az egyes emelések
esedékességi idõpontjának” szövegrész helyébe az „a növelés idõpontjának és az egyes emelések
esedékességének” szöveg,
e) 83/B. § (1) bekezdésében az „a)–g) pont” szövegrészek helyébe az „a)–h) pont” szöveg,
f) 87. § (1) bekezdésében a „munkavédelemi szabályzatnak, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
elõírásainak” szövegrész helyébe az „– a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11–12. §-a szerinti –
munkavédelemre vonatkozó szabályokban foglalt kötelezettségének” szöveg,
g) 87. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(1a) bekezdés” szöveg,
h) 88/A. §-ában a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
i) 93. § (2) bekezdésében a „követelését” szövegrész helyébe a „követelését – ha e törvény másként nem
rendelkezik –” szöveg,
j) 95. § (8) bekezdésében a „szolgálati idõ tartamát” szövegrész helyébe a „szolgálati idõ, valamint
a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító
idõ tartamát” szöveg,
k) 97. § (1) bekezdésében, 97. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”
szöveg,
l) 101. § (1) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset meghatározásánál”
szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset, valamint a saját jogú nyugdíjasként
történt foglalkoztatás után járó nyugdíjnövelés alapjául szolgáló kereset, jövedelem meghatározásánál” szöveg
lép.

2. A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosítása
17. §

A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) 4. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rehabilitációs járadék összegét ötven százalékkal csökkenteni kell, ha keresõ tevékenység folytatása esetén
a rehabilitációs járadékban részesülõ három egymást követõ hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi
átlaga meghaladja
a) a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és
b) a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét.”

18. §

Az Rjtv. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ellátás megszûnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha)
„e) keresõ tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülõ hat egymást követõ hónapra
vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja
ea) a rehabilitációs járadék – 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentést megelõzõen folyósított – összegének kétszeresét
és
eb) a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét,”
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19. §

Az Rjtv. a következõ 31–32. §-sal egészül ki:
„31. § Ha a rehabilitációs járadék ellátásnak a 10. § (1) és (2) bekezdése szerint megállapított, illetve meghosszabbított
idõtartama 2011. évben telik le, de a rehabilitáció még nem fejezõdött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának
érdekében – a rehabilitációs szakértõi szerv szakhatósági állásfoglalása alapján – az idõtartam egy alkalommal
meghosszabbítható, de az ellátás teljes idõtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 4 évet.
32. § E törvénynek az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLXX. törvénnyel
a) megállapított 4. § (2) bekezdését és 13. § (1) bekezdés e) pontját a 2010. december 31-ét követõen szerzett
keresetre, jövedelemre kell alkalmazni,
b) módosított 30. § (3) bekezdését a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

20. §

Az Rjtv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
az egészségkárosodás minõsítésére, illetve a komplex minõsítésre vonatkozó részletes szakmai szabályokat.”

21. §

Az Rjtv.
a) 5. § (1) bekezdésében a „jogorvoslatra” szövegrész helyébe a „jogorvoslatra, az ellátás megtérítésére” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
c) 7. § (3) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
d) 7. § (4) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
e) 7. § (6) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
f) 7. § (7) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
g) 13. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
h) 30. § (3) bekezdésében az „5 éven belül” szövegrész helyébe a „tíz éven belül” szöveg
lép.

3. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosítása
22. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 191. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„191. § (1) Az e törvény alapján járó nyugellátásokat és baleseti ellátásokat – az Információs Hivatal kivételével –
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv állapítja meg.
(2) Az e törvény alapján járó nyugellátásokról és baleseti ellátásokról az Információs Hivatal tekintetében elsõ fokon
a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt.
A határozat ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs
miniszterhez fellebbezés nyújtható be. A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter határozata
ellen a kézbesítésétõl számított 30 napon belül keresettel a bírósághoz lehet fordulni.”

23. §

(1) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)
„k) – az Információs Hivatalra vonatkozó szabályok kivételével – a nyugellátások, baleseti ellátások megállapításának
eljárási rendjét.”
(2) A Hszt. 342. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, hogy az Információs Hivatal
tekintetében rendeletben állapítsa meg a nyugellátások, baleseti ellátások megállapításának részletes eljárási
szabályait, továbbá kijelölje a nyugellátásokat, baleseti ellátásokat megállapító szervet vagy szerveket.”

24. §

Hatályát veszti a Hszt.
a) 202. § f) pontjában a „miniszter által kijelölt” szövegrész,
b) 342. § (2) bekezdés 16. pontja.
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4. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása
25. §

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény
a) 7. § (5) bekezdésében az „állami adóhatóságot” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében az „adóhatóságot” szövegrész helyébe
az „adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
26. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
E törvény 1–15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17–21. §-a és 25. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
E törvény 22–24. §-a 2011. március 1-jén lép hatályba.
Ez a törvény 2011. március 2-án hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXXI. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra –
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó – megszerzett –
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;”
(2) Az Szt. 4. § (1) bekezdés mb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában fenntartó:)
„mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.)
szerinti, magyarországi székhelyû egyház, az egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyû szövetsége,
illetve az Ltv. 13. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy, amennyiben
az egyház a Kormánnyal a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, ideértve a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû kérdésrõl 1997. június 20-án,
Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is (a továbbiakban együtt: egyházi
fenntartó); nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú szervezetként jogalanyisággal

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti
egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és
a közhasznú társaság,”
(3) Az Szt. 4. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen e törvény alkalmazásában nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavégzésnek, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történõ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történõ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
(1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor
a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel
85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
(1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó,
az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.”
2. §

Az Szt. 10. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni)
„c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.”

3. §

Az Szt. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben
kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemû igénybevétele és az errõl való
tudomásszerzés közötti idõtartamra számítható fel.”

4. §

Az Szt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A szolgáltató, intézmény vezetõje a szolgáltatásra vonatkozó igényt – az (5) bekezdésben foglalt
szolgáltatások kivételével – érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja
az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elõsegítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatai,
b) a kérelmezõ telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
c) a kérelmezõ állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és
tartózkodás jogára vonatkozó adat,
d) a kérelmezõ cselekvõképességére vonatkozó adat,
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e) a kérelmezõ törvényes képviselõje, továbbá a kérelmezõ megnevezett hozzátartozója természetes
személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
f) a kérelem elõterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének idõpontja,
g) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és
h) az egyszerûsített elõgondozás vagy az elõgondozás szakaszai lefolytatásának idõpontja.
(3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ szolgáltató, intézmény vezetõje kapacitás, illetve férõhely
hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát
évente vizsgálni kell.
(4) A szolgáltató, intézmény vezetõje a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített
adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:
a) az ellátásban részesülõ személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
b) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális
rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,
d) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férõhely elfoglalásának idõpontja,
közgyógyellátásban részesül-e.
(5) Nem kell vezetni
a) a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés esetében, amennyiben a külön
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása, utcai szociális
munka esetén,
b) családsegítés esetén a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat,
c) étkeztetés, családsegítés, idõsek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali
ellátása esetén a (2) bekezdés h) pontja szerinti adatokat.
(6) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerinti
adatokat kell nyilvántartásba venni.
(7) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén amennyiben az ellátásban részesülõ személy
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.
(8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetõségét biztosító
elektronikus úton is vezethetõ.
(9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény
a teljesítését megelõzõen megszûnik.”
5. §

(1) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott
feltételek szerint)
„ab) bérpótló juttatást,”
[állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).]
(2) Az Szt. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogosultságot megállapító szerv
a) az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban együtt: havi rendszeres
szociális ellátás) való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente,
b) a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente
legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak,
az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelõ összegben tovább folyósítja.”

6. §

Az Szt. 33–37/H. §-ai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás. A jegyzõ aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást
szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
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c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõ lejártát
megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évben az állami foglalkoztatási szervvel
legalább egy év idõtartamig együttmûködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális
járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szûnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen
az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmûködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresõtevékenységet – ide nem
értve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében
végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet
kifejezõ arányszáma, ahol
a) az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ arányszáma
0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen
kívül kell hagyni, továbbá ahol
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.
(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti elõzetes együttmûködés idõtartamának számításánál az aktív korúak
ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen idõtartam alatt folytatott
keresõtevékenység idõtartamát is figyelembe kell venni.
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság
a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás idõtartamának
kimerítésétõl,
b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresõtevékenység megszûnésétõl,
c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszûnésétõl
számított tizenkettõ hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.
(5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejûleg – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak egy személy
jogosult.
(6) Egy családban egyidejûleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy
a bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.
34. § (1) Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki
a) elõzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
b) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszûnt
vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
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(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,
a) akire vonatkozóan az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,
b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás
összegének felülvizsgálatára irányuló, a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza,
c) aki keresõtevékenységet folytat, kivéve, ha a keresõtevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem
haladó idõtartamra létesítette, továbbá ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát,
d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes
munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerõsen megállapította, vagy
e) akinek a 36. § (2) bekezdése alapján a bérpótló juttatásra, vagy a 37/B. § (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális
segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni.
(3) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstõl számított harminchat
hónapon belül – ide nem értve a (2) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti megszüntetési eseteket – az elõzetes
együttmûködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek
egyébként fennállnak.
(4) A jegyzõ a jogellenesen munkát végzõ aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítását
– a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét elsõ ízben megállapító jogerõs és végrehajtható határozata alapján,
a határozat jogerõre emelkedésérõl szóló értesítés megérkezését követõ hónap elsõ napjától – egy hónap idõtartamra
felfüggeszti.
35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a 37. §-ban foglaltak
szerinti kivétellel – bérpótló juttatásra jogosult.
(2) A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elõírhatja, hogy
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó,
a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében
a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint higiénikus
állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére
a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek – az elvégzendõ
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresõként történõ
nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttmûködni.
(4) A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
(5) Közfoglalkoztatásban részt vevõ személy esetében a bérpótló juttatásnak a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti
felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás megszûnését követõen kell lefolytatni.
36. § (1) Ha a jogosult
a) 90 napnál nem hosszabb idõtartamra létesített jogviszony alapján keresõtevékenységet végez, a jogviszony
fennállásának idõtartama alatt,
b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel idõtartama alatt, vagy
c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
a keresetpótló juttatás folyósításának idõtartama alatt
a bérpótló juttatás folyósítása szünetel.
(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak
a bérpótló juttatásra jogosult személynek
a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott munkalehetõséget nem
fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek
a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg;
b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából;
c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt
határidõig nem kérelmezi az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét;
d) aki a 35. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy
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e) aki a bérpótló juttatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során nem
igazolja, hogy a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben, a bérpótló juttatásra való jogosultságának fennállása
alatt legalább 30 nap idõtartamban
ea) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy
eb) keresõtevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát – folytatott, vagy
ec) munkaerõ-piaci programban vett részt, vagy
ed) az Flt. szerinti, és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való
részvétele folyamatban van.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos idõtartam számításakor az eb)–ed) alpontok szerinti
tevékenységeknek a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ évben teljesített idõtartamát össze kell számítani.
Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekû
önkéntes tevékenységének idõtartamát is figyelembe kell venni.
37. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján
a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban,
terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. §
(3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire,
egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel,
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását
követõen következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének idõpontját
követõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.
(3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ hónap
elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti, valamint – ha
a települési önkormányzat errõl a 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítására vonatkozó kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív
korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
(4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
90%-ának szorzatával.
(5) Ha a rendszeres szociális segély összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el,
a jogosult részére ezer forint összegû ellátást kell megállapítani.
37/A. § (1) A 37. § (1) bekezdésének b)–d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg
és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e § szerinti együttmûködési
kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt
szerv). Az együttmûködés keretében a jogosult
a) az együttmûködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét,
b) a beilleszkedését segítõ programban való részvételrõl írásban megállapodik az együttmûködésre kijelölt szervvel,
és
c) teljesíti a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat.
(2) A beilleszkedést segítõ program az önkormányzattal együttmûködõ személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva kiterjedhet
a) az együttmûködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttmûködõ személy számára elõírt, az egyéni képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló
foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülést segítõ programban való részvételre,
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c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, képzésben történõ részvételre, különösen
az általános iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére.
(3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1) és (2) bekezdés szerinti együttmûködés eljárási
szabályait, továbbá a beilleszkedést segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttmûködés intézményi feltételeirõl a települési önkormányzat elsõsorban
a családsegítõ szolgálat útján gondoskodik.
37/B. § (1) Ha a jogosult
a) 90 napnál nem hosszabb idõtartamra létesített jogviszony alapján keresõtevékenységet végez, a jogviszony
fennállásának idõtartama alatt, vagy
b) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
a keresetpótló juttatás folyósításának idõtartama alatt
a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel.
(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak
a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatt
az együttmûködésre kijelölt szervvel fennálló együttmûködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül
ismételten megszegi.
37/C. § (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkezõ
határozatot közölni kell a fõjegyzõvel.
(2) A fõjegyzõ az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. §-ban szabályozott nyilvántartást vezeti és
gondoskodik a bérpótló juttatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott,
határozatban foglalt címre történõ folyósításáról.
(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos idõtartamon keresztül nem veszi
át, a fõjegyzõ szünetelteti a folyósítást és az errõl szóló végzését az ellátást megállapító jegyzõvel közli, aki dönt
az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésérõl.
(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyzõ döntése szerint egyidejûleg kellene a (2) bekezdés
szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a fõjegyzõ közli az ellátásra
való jogosultságot korábban megállapító jegyzõvel az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetésérõl
szóló határozatát.
(5) A fõvárosban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában
a fõjegyzõ feladata.
(6) A bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyzõ
székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn.
(7) A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége azzal a települési
önkormányzat által együttmûködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyzõjének határozata alapján a fõjegyzõ
a rendszeres szociális segélyt folyósítja.
(8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a fõjegyzõ állapította meg, a (6)–(7) bekezdésben
foglaltaktól eltérõen
a) a bérpótló juttatásra jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási
helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn,
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttmûködési kötelezettsége a fõvárosi
önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn.
(9) A fõjegyzõ által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított bérpótló juttatás vagy rendszeres szociális segély, valamint
a közfoglalkoztatás szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter megtéríti a fõvárosi önkormányzat részére.”
7. §

(1) Az Szt. 38. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggõ azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezõ lakhatását
a legnagyobb mértékben veszélyezteti.”
(2) Az Szt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás
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tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”
Az Szt. 38. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli
fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol
a) a háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ – ideértve a gyámot, a nevelõszülõt és a hivatásos
nevelõszülõt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.”
Az Szt. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság
és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét
– az energiaárak várható alakulására figyelemmel – az éves központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”
Az Szt. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.”
Az Szt. 38. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági
feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat
a normatív, illetve az (5) bekezdésben meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló
ellátásként nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi
jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elõ;
b) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra kerekített összege nem
lehet kevesebb 2500 forintnál;
c) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen;
d) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell szabályozni, hogy az
önkormányzat
da) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a (10) bekezdésben szereplõ
– a településen jellemzõ – költségek figyelembevételével, vagy
db) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben szereplõ költségeket
figyelembe kell venni.”
Az Szt. 44. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében,
b) 130%-a a 43/A. § (1) bekezdésében, és
c) 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében
foglalt esetben.”
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9. §

Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter – a jogszabályokban meghatározott szakmai, módszertani
feladatok ellátására – módszertani intézményeket jelöl ki, és e feladatok ellátására a módszertani intézménynek
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egyedi támogatást nyújt.”

10. §

Az Szt. 58/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Egyházi Fenntartók Tanácsa a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter véleményezõ, javaslattevõ,
tanácsadó szerveként mûködik.”

11. §

Az Szt. 59/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelõzõen megvizsgálja,
valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn – az igénybevétel
során a határozott idõ leteltét követõen felülvizsgálja. A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni a 65. §
(4) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén.”

12. §

Az Szt. 60. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú – külön jogszabályban
meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen mûködtethetõ. Amennyiben a helyi sajátosságok
alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közremûködésével valósítható meg, a tanyagondnokok
által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat
rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhetõ meg.
Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követõen a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely
lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább
mûködtethetõ.”

13. §

Az Szt. 92. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról
a) a helyi önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot.”

14. §

Az Szt. 92/I. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92/I. § A szociális alap- és szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét miniszteri rendelet határozza
meg.”

15. §

Az Szt. IV. Fejezete a következõ VIII. címmel és 92/L–92/M. §-sal egészül ki:

„VIII. cím
Szociális igazgatási bírság
92/L. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki
a) szociális szolgáltatást mûködési engedély nélkül nyújtó, illetve ilyen szolgáltatást mûködtetõ vagy szervezõ
személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében – különösen a szolgáltatás iránt érdeklõdõknél, illetve
az igénybe vevõknél – eljáró személlyel szemben,
b) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében eljáró személlyel, illetve a szociális szolgáltató, intézmény
vezetõjével szemben, ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató, intézmény az ellátottak e törvényben biztosított
valamely jogát megsérti, így különösen, ha az ellátottak, törvényes képviselõik, illetve az ellátotti érdek-képviseleti
szervek felé fennálló tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az ellátottat vagy az ellátotti
érdekképviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a mûködést engedélyezõ szervhez,
más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselõhöz forduljon, vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetõje, illetve
a fenntartó a panaszt határidõben nem vizsgálja ki,
c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a jogszabályban elõírt
határidõben nem kéri a mûködési engedély módosítását vagy visszavonását,
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d) ha jogszabály kivételt nem tesz, a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha
a fenntartó a mûködést engedélyezõ szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét
határidõben nem teljesíti,
e) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a feltételeket a fenntartó nem biztosítja – a fenntartóval
szemben, ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az engedélyezett
szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell,
f) az állami fenntartású szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével szemben, ha a 94/C. § vagy a 2011. január 1-jét
megelõzõen hatályos 94/B. § szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a szociális szolgáltató, intézmény
vezetõje által történõ megszüntetése jogszabályba ütközik,
g) az egyházi és nem állami fenntartóval, valamint a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/D. §
szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során az egyházi, nem állami fenntartó nevében
eljáró személlyel szemben, ha a megállapodás, annak módosítása vagy a fenntartó által történõ megszüntetése
jogszabályba ütközik,
h) a fenntartóval szemben, ha – térítésmentes szociális szolgáltatások kivételével – intézményi térítési díjat nem
állapít meg,
i) a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével vagy – ha a személyi térítési díjat, illetve a költõpénzt a fenntartó
állapította meg – a fenntartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve a költõpénz megállapítására vagy összegére
vonatkozó szabályokat megszegik,
j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjével, egyházi
vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/D. §
szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel
szemben, ha az egyszeri hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó
szabályokat megszegik,
k) a fenntartóval és a nevében vagyoni elõnyt kérõ személlyel szemben, valamint azzal a személlyel, szervezettel
szemben, amelynek a vagyoni elõnyt nyújtották, ha a 119/A. § szerinti tilalmat megsértik.
(2) A szociális foglalkoztatást engedélyezõ szerv bírságot szabhat ki
a) a foglalkoztatóval szemben, ha jogszabályban elõírt határidõben nem kéri a foglalkoztatási engedély módosítását,
b) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatásra vonatkozó,
jogszabályban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének ismételten nem, vagy nem a meghatározott módon tesz
eleget,
c) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatásra nem külön jogszabály
szerinti szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménynek megfelelõen vagy
e szakvélemény hiányában kerül sor,
d) a fenntartóval, a szociális intézmény vezetõjével, a foglalkoztatóval szemben, ha a szociális intézményi
ellátottakat – szociális foglalkoztatás keretében – a foglalkoztatási engedélyben nem szereplõ tevékenységi körben
foglalkoztatja,
e) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetõjével szemben, ha a szociális foglalkoztatás során megsérti a 99/D. §
(2)–(5) bekezdésében, illetve a 99/E. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az országos jelentési rendszert mûködtetõ szerv bírságot szabhat ki a fenntartóval szemben, ha az országos
jelentési rendszerbe történõ bejelentési kötelezettségét határidõben részben vagy egészben nem teljesíti, vagy
valótlan adatot szolgáltat.
(4) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés elkövetésétõl, illetve a jogsértõ állapot megszûnésétõl számított öt év eltelt,
vagy a (3) bekezdés szerinti esetben a hibás vagy hiányos adatról – az adatszolgáltatással megegyezõ módon –
a fenntartó vagy a szociális szolgáltató, intézmény értesítette az országos jelentési rendszert mûködtetõ szervet.
Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás
azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik
el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetõjére vonatkozó rendelkezéseket arra a személyre is alkalmazni kell, aki
a szociális szolgáltató, intézmény vezetõjének jogszabályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelybõl származó
jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével a jogsértést elkövették.
(6) Az (1)–(2) bekezdés alapján bírság több jogsértés esetén halmozottan, illetve – a jogsértés jellegétõl és a felelõsség
mértékétõl függõen – több személlyel, szervezettel szemben is kiszabható. A (3) bekezdés alapján bírságot
a mulasztással érintett szociális szolgáltatók, intézmények, telephellyel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény
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esetén a mulasztással érintett ellátást nyújtó székhely és a mulasztással érintett telephelyek száma szerint
halmozottan is kiszabható, további halmazatban történõ megállapításnak nincs helye.
(7) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított határidõn belül nem intézkedik a jogellenesség
megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható.
(8) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejûleg is alkalmazható.
92/M. § (1) A bírság legmagasabb összege
a) a 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 500 000 forint,
b) a 92/L. § (3) bekezdése szerinti esetben 50 000 forint,
c) az a)–b) pontban nem említett esetben 200 000 forint.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott
érdeksérelem nagyságára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra
kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell
meghatározni.
(3) A jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett bírság köztartozásnak minõsül, és adók módjára kell behajtani, amelyrõl
az állami adóhatóság gondoskodik.
(4) A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélyezõ szervek ellenõrzési feladatainak támogatására kell
felhasználni.”
16. §

Az Szt. 93. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvõképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges
a törvényes képviselõ beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.”

17. §

Az Szt. 94. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését
a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-testületének határozata,
b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
c) a bírói ítélet,
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal határozata (a továbbiakban a)–d) pont
alattiak együtt: beutaló határozat),
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemrõl dönteni jogosult személy intézkedése
alapozza meg.”

18. §

Az Szt. 94/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az intézményvezetõ a döntésrõl értesíti az ellátást igénylõt, illetve törvényes képviselõjét. Elutasítás esetén
az értesítés írásban történik.”

19. §

Az Szt. 94/B. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94/B. § (1) Az állami fenntartású intézmény vezetõje – a 20. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján – az igények
beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylõk elhelyezésérõl.
(2) Ha az ellátást igénylõ soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezetõ dönt a soron kívüli
elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén –
az igények teljesítésének sorrendjérõl.”

20. §

Az Szt. 94/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94/C. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése elõtt
a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezetõ (szolgáltató vezetõje),
b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy
az ellátást igénylõvel, illetve törvényes képviselõjével írásban megállapodást köt.
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni
a) népkonyhán történõ étkeztetés,
b) családsegítés,
c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
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d) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás,
e) utcai szociális munka,
f) hajléktalanok nappali melegedõje,
g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
h) ha az ellátás idõtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása
esetén.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza
a) az ellátás kezdetének idõpontját,
b) az intézményi ellátás idõtartamát (a határozott vagy határozatlan idõtartam megjelölését),
c) az igénybevevõ számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési
kötelezettséggel jár,
e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak
beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
f) az ellátás megszüntetésének módjait.”
21. §

Az Szt. 94/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94/D. § Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy állami szervvel ellátási
szerzõdést kötött, és az ellátási szerzõdés hatálya alá tartozó esetben a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet
elutasítja, az ellátást igénylõt és törvényes képviselõjét írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben az ellátást igénylõ
és törvényes képviselõje a döntés ellen a közléstõl számított nyolc napon belül az ellátási szerzõdést megkötõ helyi
önkormányzathoz, társuláshoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv
a kérelemrõl határozattal dönt.”

22. §

Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ellátást igénybe vevõnek joga van az intézmény mûködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetõje évente tájékoztatót készít az intézmény
gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást
az ellátást igénybe vevõ részére. A tájékoztató tartalmazza)
„b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj
havi összegét,”

23. §

Az Szt. 94/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94/G. § (1) Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi bentlakásos intézményben
az Eütv. szerinti veszélyeztetõ vagy közvetlen veszélyeztetõ magatartás tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek
jogaira vonatkozó rendelkezések figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.
(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelõorvos feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint
a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban
meghatározott írásos formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetõsége hiányában
az intézményvezetõ által mûszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkezõ ápoló
jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény vezetõjét a korlátozó
intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.
(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetõjét.
Az intézményvezetõ feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének
biztosítása. A korlátozásról az intézményvezetõ negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselõt és
az ellátottjogi képviselõt.
(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevõ vagy törvényes képviselõje panasszal élhet
az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó szakértõként pszichiáter szakorvost
vesz igénybe.”

31226

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

24. §

Az Szt. 94/L. § (2) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:
(Közfeladatot ellátó személynek minõsül az alábbi munkaköröket betöltõ személy:)
„f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezetõ ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés
munkatárs,
g) a falu- és a tanyagondnok.”

25. §

Az Szt. 113. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a szenvedélybeteg, továbbá a hajléktalan személy esetén.”

26. §

(1) Az Szt. 115. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kötelezett által fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ konkrét
összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylõt az ellátás igénybevételét megelõzõen írásban tájékoztatja.
Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív
számot, a személyi térítési díj összege nulla.”
(2) Az Szt. 115. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A szolgáltatási önköltséget az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás
az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe
venni.”

27. §

Az Szt. 115/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
módosul:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.”

28. §

Az Szt. 116. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál)
„c) kiskorú igénybe vevõ esetén a családban egy fõre jutó rendszeres havi jövedelmet”
(kell figyelembe venni.)

29. §

Az Szt. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendõ személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
a) 15%-át a nappali ellátást,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendõ személyi térítési díj meghatározása
során meg kell állapítani az ellátást igénylõre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja
meg az ellátott havi jövedelmének
a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg,
ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.
(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és
az ellátott jelentõs pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg
azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentõs pénzvagyonból kell
fedezni.
(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és
az ellátott nem rendelkezik jelentõs pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon
kivételével – a személyi térítési díj a jelentõs ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak
az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyezõ összeg.
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(6) E § alkalmazásában jelentõs pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege,
betétszerzõdés vagy takarékbetét-szerzõdés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell
tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor
meghaladja.
(7) E § alkalmazásában jelentõs ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell
figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat idõpontjában az ellátást igénylõ, ellátott tulajdonában
álló ingatlant, valamint az õt illetõ hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékû jogot, illetve az ellátás igénylését
vagy a felülvizsgálatot megelõzõ 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon
esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.”
30. §

Az Szt. 119/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„119/A. § (1) Az ellátottól, törvényes képviselõjétõl, hozzátartozójától [Ptk. 685. § b) pontja], az ellátott tartására
jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles személytõl, valamint a térítési díjat vagy az egyszeri
hozzájárulást megfizetõ személytõl a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen a szociális
szolgáltatásért, illetve az intézményben történõ elhelyezésért a szolgáltató, az intézmény, a fenntartó vagy egy
harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni elõny nyújtása – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
nem kérhetõ.
(2) A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülõ személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve
az (1) bekezdésben megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerzõdésben vállalhatja, hogy a jogszabályban
elõírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege
kizárólag a szerzõdésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerzõdés megkötésétõl
számított öt éven belül – haláleset kivételével – megszûnik, a költségeknek a fennmaradó idõre jutó arányos részét
az intézmény köteles visszafizetni.”

31. §

Az Szt. 119/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„119/C. § (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetõje az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését
megelõzõen megvizsgálja az ellátást igénylõ
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b) havi jövedelmét és jelentõs pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,
c) havi jövedelmét, jelentõs pénzvagyonát és jelentõs ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény és
ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.
(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetõje a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,
c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.”

32. §

(1) Az Szt. 132. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„s) a bírság megállapításának és megfizetésének részletes eljárási szabályait;”
(2) Az Szt. 132. § (2) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés
a következõ o) ponttal egészül ki:
„Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza”
„o) az Egyházi Fenntartók Tanácsának összetételére, megalakítására és mûködésére vonatkozó részletes
szabályokat.”
(3) Az Szt. 132. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza
a) a bérpótló juttatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elõírt
részletes szabályokat,
b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon túli, az aktív
korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit,
valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait,
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c) a rendszeres szociális segélyben részesülõ személyek együttmûködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést
segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit, és
d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait.”
33. §

(1) Az Szt. a következõ 140/A. §-sal egészül ki:
„140/A. § (1) E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 33–37/C. §-ában foglaltakat a 2011.
január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság a 2011. január 1-jét megelõzõen benyújtott kérelem alapján fennáll és a jogosult a 2010. december 31-én
hatályos rendelkezések szerint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság feltételeinek felel meg, részére
a kérelem benyújtásának idõpontjától a 2010. december 31-éig terjedõ idõszakra rendelkezésre állási támogatásra
való jogosultságot kell megállapítani.
(2) Azon személy esetében, akinek a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága 2010. december 31-én fennáll,
2011. január 1-jétõl a bérpótló juttatásra vonatkozó rendelkezéseket az aktív korúak ellátására való jogosultság
felülvizsgálata nélkül alkalmazni kell. A bérpótló juttatásra való jogosultságról a (3) bekezdés a) pontja szerinti
felülvizsgálat alkalmával vagy – ha az korábban esedékes – a 25. § (5) vagy (6) bekezdése szerinti felülvizsgálat
alkalmával kell határozatot hozni.
(3) Arra a bérpótló juttatásra jogosult személyre tekintettel, akinek a rendelkezésre állási támogatásra való
jogosultsága 2010. december 31-én fennáll
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
idõtartamának figyelembevételével, és a 2010. december 31-én hatályos 25. § (4) bekezdése szerinti idõpontban, de
legkésõbb 2011. április 30-áig,
b) a bérpótló juttatásra való jogosultság 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatát a bérpótló juttatásra való
jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltével
kell elvégezni.
(4) 2011. január 1-jét követõen közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaszerzõdést meghosszabbítani nem lehet.
(5) A 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján megkötött hatósági szerzõdések 2011. január 1-jén
megszûnnek, azzal, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása esetén a 2010. december 31-én
hatályos 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy részére 2011. január 1-jétõl rendszeres szociális segélyt kell folyósítani.”
(2) Az Szt. a következõ 140/B. §-sal egészül ki:
„140/B. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 117. §-ának és 119/C. §-ának
rendelkezéseit
a) azokra kell alkalmazni, akik 2011. január 1-jét követõen kötnek a 94/C. § szerinti megállapodást,
b) azok esetében, akik 2010. december 31-én alapszolgáltatásban vagy átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi
ellátásban részesülnek, a személyi térítési díj soron következõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni,
c) azokra kell alkalmazni, akik 2010. december 31-én tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülnek és
a fennálló megállapodásukat 2011. január 1-jét követõen a 117. § és 119/C. § alkalmazására vonatkozóan közös
megegyezéssel módosítják.”
(3) Az Szt. a következõ 140/C. §-sal egészül ki:
„140/C. § Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevõ települési önkormányzat
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló, 2011.
január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási megállapodásban erre
kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl,
valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló szabályokat.”
(4) Az Szt. a következõ 140/D. §-sal egészül ki:
„140/D. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 92/M. § (1) bekezdés a) pontját
a bírság összegének meghatározása során abban az esetben kell alkalmazni, ha a jogsértést 2011. január 14-ét
követõen követték el, vagy a jogsértõ állapot 2011. január 14-ét követõen fennáll, egyéb esetben a 92/L. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti jogsértés miatt kiszabható bírság legmagasabb összege 200 000 forint. A 92/L. § (1) bekezdés
h) pontja alapján állami fenntartóval szemben bírság akkor szabható ki, ha a jogsértõ állapot 2011. január 14-ét
követõen fennáll.”
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(5) Az Szt. a következõ 140/E. §-sal egészül ki:
„140/E. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 38. § (1a)–(3) bekezdését, valamint (6)
és (9) bekezdését a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követõen indult
eljárásokban kell alkalmazni.”
34. §
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

35. §

Az Szt.
4. § (1) bekezdés i) pontjában az „a rendelkezésre állási támogatás,” szövegrész helyébe az „a rendelkezésre állási
támogatás, a bérpótló juttatás,” szöveg,
8. § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg,
10. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
18. § k) pontjában, 25. § (6), (10) és (11) bekezdésében, 25. § (12) bekezdés b) pontjában a „rendelkezésre állási
támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,
26/A. § (3) bekezdésében a „benyújtásának idõpontjától számított három munkanapon” szövegrész helyébe
a „megérkezését követõ naptól számított öt napon” szöveg,
33. § (1) bekezdésének a felsorolást lezáró szövegében az „a közfoglalkoztatást és az egyszerûsített foglalkoztatásról
szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát” szövegrész
helyébe az „a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony
keretében végzett, valamint a háztartási munkát” szöveg,
48. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
50/A. § (4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
50/A. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
58/B. § (1) bekezdésében, 65/E. §(2) bekezdésében, 92. § (10) bekezdésében, 92/E. § (3) bekezdésében, 94/A. §
(1) bekezdés d) pontjában, 124. § (4) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért”
szöveg,
60. § (2) bekezdésében a „falugondnoki szolgálat” szövegrész helyébe a „falugondnoki szolgáltatás” szöveg,
65/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „tizennyolcadik” szövegrész helyébe az „az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel
a tizennyolcadik” szöveg,
67. § (1) bekezdésében a „94/B., illetve 94/D. §” szövegrész helyébe a „94/C. §” szöveg,
90. § (4) bekezdésében a „más helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „más helyi önkormányzattal vagy
társulással” szöveg,
92/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe a „konkrét összegben meghatározza” szöveg,
93. § (1) bekezdésében a „kérelmére, indítványára” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy írásbeli kérelmére,
indítványára” szöveg,
94/K. § (1) bekezdésében az „a személyes adatok kezelésérõl” szövegrész helyébe az „az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl” szöveg,
99. § (1) és (2) bekezdésében a „bentlakásos” szövegrész helyébe a „tartós bentlakásos” szöveg,
102. § (4) bekezdésében az „a 94/D. § szerinti” szövegrész helyébe az „egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató,
intézmény esetén a 94/C. § szerint megkötött” szöveg,
112. § (5) bekezdésében a „kötelezõ elõtakarékossági rendszert kell mûködtetni” szövegrész helyébe
az „elõtakarékossági rendszer mûködtethetõ” szöveg,
112. § (6) bekezdésében a „94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „94/C. §
(3) bekezdése” szöveg,
117/B. §-ában a „117. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „117. §-ban” szöveg,
124. § (1) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg,
az „a 37/B. § (1) bekezdése szerinti személynek folyósított rendszeres szociális segély összegének” szövegrész helyébe
az „a rendszeres szociális segély folyósított összegének” szöveg
lép.

(1) Hatályát veszti az Szt.
a) 4. § (1) bekezdés n) pontja,
b) 20/A. §-a,
c) 22. §-ában a „ , valamint a 20/A. §-ban” szövegrész,
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d) 56. § (1) bekezdésében a „nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás)” szövegrész,
e) 62. § (2) bekezdés második mondata,
f) 80. § (3) bekezdés g) pontja,
g) 114. § (3) bekezdés b) pontja,
h) 115. § (6) bekezdésében az „ , illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja” szövegrész,
i) 116. § (1) bekezdés b) pontja,
j) 119. § (2) bekezdésében az „ , idõsotthoni ellátás esetében a 119/C. § (5) bekezdése szerinti vagyonán” szövegrész,
k) 124. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Szt. 92/K. § (8) és (9) bekezdése.

2. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
36. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„o) várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében
kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal
veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését,”
(2) A Gyvt. 5. § sb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában fenntartó:)
„sb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.)
szerinti, magyarországi székhelyû egyház, az egyházaknak az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyû szövetsége,
illetve az Ltv. 13. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyû egyházi jogi személy, amennyiben
az egyház a Kormánnyal a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy a szociális feladatok ellátására is kiterjedõ
megállapodást kötött, ideértve a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetû
kérdésrõl 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyházat is
(a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó); nem minõsül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak alapszabályban jogi személlyé
nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,
a gazdasági társaság és a közhasznú társaság,”

37. §

A Gyvt. 17. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történõ
nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése és megszüntetése érdekében – a törvényben
meghatározott alaptevékenység keretében)
„k) a munkaügyi hatóság.”

38. §

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága)
„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,”
(pénzbeli támogatást folyósít.)

39. §

A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítõ gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultsága)
„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás összege mellett –,”
(pótlékot folyósít.)
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40. §

A Gyvt. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes
képviselõjét, illetve a fiatal felnõttet tájékoztatni kell)
„c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnõtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás,
a távozás és a visszatérés rendjérõl
ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha
a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,
cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, ha
a gyermeknek van különélõ, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,
cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál
(a ca)–cc) alpontokban szereplõ intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos gyermekintézmény),
cd) a helyettes szülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és
ce) a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál,”

41. §

A Gyvt. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és gyermekvédelmi szakellátásnál a gyermek és szülõje vagy más
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója (a továbbiakban együtt: kapcsolattartásra jogosult) közötti kapcsolattartás
formái:
a) a folyamatos és idõszakos kapcsolattartás
aa) a gyermek tartózkodási helyén történõ meglátogatásával, illetve
ab) a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, vagy
ac) felügyelt kapcsolattartás keretében, és
b) a levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.
(2) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél biztosított személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás során elõ kell segíteni, hogy a kapcsolattartásra
jogosult a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn, feltéve, hogy a szülõ nem áll a gyermek vagy a gyermeket nevelõ
személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelõzõ távoltartás vagy megelõzõ távoltartás, továbbá
a büntetõeljárásban elrendelhetõ távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt, vagy a gyermek súlyos bántalmazása
miatt nem szüneteltették a szülõ kapcsolattartási jogának gyakorlását.
(3) A gyámhivatal a kapcsolattartásról a gyermek vér szerinti családjával, testvéreivel való kapcsolat fenntartása,
a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülésének elõsegítése érdekében dönt. A kapcsolattartás formájának és
gyakoriságának elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli a gyermekjóléti alapellátás vagy a gyermekvédelmi
szakellátás igénybevételének okát, valamint a kapcsolattartásra jogosult magatartását és körülményeit.
(4) A gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás esetén a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban
meghatározottak szerint, a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen kerül sor a kapcsolattartásra.
(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn, a kapcsolattartásra jogosult az átmeneti
gondozásban részesülõ gyermeket a bentlakásos gyermekintézmény házirendje vagy a helyettes szülõi hálózatot
mûködtetõvel történt elõzetes egyeztetés szerint, a gondozás helyszínén látogathatja. A látogatás alkalmával
biztosítani kell a kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit. Átmeneti gondozásban részesülõ gyermek
esetén a kapcsolattartásról a gyámhivatal kérelemre dönt. A gyámhivatal szükség esetén felügyelt kapcsolattartást
rendel el.
(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekkel történõ kapcsolattartásról a gyámhivatal hivatalból dönt. A gyermek legfeljebb két napra
történõ eltávozásának és két napnál hosszabb idõtartamú szabadságának engedélyezését a gyámhivatal döntése
alapozza meg. A gyermek gyámja jelzi a gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra
jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyám között vita keletkezik.
(7) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthetõ rendszeres kapcsolattartásnak a levélírás,
a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentõsen eltérõ évenkénti egy-két
látogatás.
(8) A kapcsolattartással összefüggõ, a gyermek számára a bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülõnél és
a nevelõszülõnél biztosított teljes körû ellátás által nem fedezett költségeket a kapcsolattartásra jogosult viseli.
A települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget [21. § (2) bek.]
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a kapcsolattartásra jogosult számára a kapcsolattartással összefüggõ költségek viseléséhez, különösen az utazási
költségekhez, illetve a kapcsolattartásra jogosult otthonában történõ kapcsolattartás esetén a gyermek ellátásának
költségeihez. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban
meghatározottak szerint nyújt segítséget és támogatást a kapcsolattartás megvalósításához.”
42. §

A Gyvt. 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében)
„a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elõsegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozását,”
„c) kezdeményezni
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
ce) a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét.”

43. §

A Gyvt. 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bölcsõde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsõdei szünet idejére a szülõ
kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezésérõl.”

44. §

A Gyvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A családok átmeneti otthona a felnõtt és a gyermek együttes ellátása során)
„b) befogadja a válsághelyzetben lévõ bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetrõl kikerülõ anyát és
gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.”

45. §

(1) A Gyvt. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Speciális hivatásos nevelõszülõ az a hivatásos nevelõszülõ, aki a képesítési elõírásoknak megfelel, és alkalmas
a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ, speciális
ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába történõ visszakerülésének
elõsegítésére. Különleges hivatásos nevelõszülõ az a legalább három gyermeket ellátó hivatásos nevelõszülõ, aki
a képesítési elõírásoknak megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve három év alatti
különleges ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába történõ
visszakerülésének elõsegítésére.”
(2) A Gyvt. 54. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A speciális hivatásos nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb három gyermek és fiatal felnõtt
együttes ellátását biztosítja. A különleges hivatásos nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legalább három,
legfeljebb öt gyermek és fiatal felnõtt együttes ellátását biztosítja.”

46. §

A Gyvt. 55. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nevelõszülõ a saját háztartásában teljes körû ellátást nyújt a nála elhelyezett utógondozói ellátásban részesülõ
fiatal felnõttnek. Ennek keretében különösen segítséget nyújt a fiatal felnõtt önálló életvezetéséhez, társadalmi
beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való kapcsolattartásához.”

47. §

A Gyvt. 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének)
„b) száznegyven százaléka, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven aluli.”

48. §

A Gyvt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata – a gyermek külön jogszabály szerinti titkos vagy nyílt
örökbefogadásának elõkészítése, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának
és örökbefogadásának elõkészítése, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülõ és az örökbe fogadni
szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése érdekében –
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a) nyilvántartás vezetése a gyámhivatal határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelésbe,
illetve az örökbefogadható tartós nevelésbe vett gyermekrõl, valamint a szülõ, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó
szerv vagy személy, a gyermekjóléti szolgálat, családvédelemmel foglalkozó más szerv bejelentése alapján
az örökbefogadható gyermekrõl,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az örökbefogadás feltételeirõl, így különösen
az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról,
c) az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészségügyi és lélektani alkalmasságának vizsgálata
az örökbefogadást szabályozó jogszabályokban rögzített szakmai követelmények figyelembevételével és róla
– a gyámhivatal határozata alapján – nyilvántartás vezetése,
d) az eseti gondnoki jogkörben a szükséges intézkedések megtétele az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett
gyermek esetén.”
49. §

A Gyvt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„63. § (1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámjának (hivatásos
gyámjának), gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenysége segítése és szakmai ellenõrzése
érdekében
a) a gondozóval együttmûködve, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint elkészíti azon gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, akinek gyámságát az általa foglalkoztatott hivatásos
gyám látja el,
b) a gyámhivatal megkeresésére, ennek hiányában félévenként hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt
a gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülõ kapcsolattartásának alakulásáról,
illetve a szülõnek a gyermekét gondozó intézménnyel vagy személlyel való együttmûködésérõl,
c) jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyám (a hivatásos gyám) jogkörének korlátozása, tisztségébõl való felmentése vagy
felfüggesztése indokolt,
d) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve –
családgondozást végez a vér szerinti család gyermekneveléshez szükséges körülményei megteremtéséhez, a szülõ és
a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
e) családgondozást, utógondozást végez – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve – a gyermek családjába való
visszailleszkedése vagy önálló életvitelének elõsegítése céljából, ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon.
(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban meghatározottak szerint
elõsegíti a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.”

50. §

A Gyvt. 68/C. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával összefüggésben a gyermeknek
vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozta.
A települési önkormányzat követelheti az eseti gondnoktól kárának megtérítését.
(4) A megfizetett kárösszegnek a gyermek, fiatal felnõtt érdekében történõ felhasználását az újonnan kirendelt eseti
gondnok biztosítja.”

51. §

(1) A Gyvt. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha)
„b) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el,”
(2) A Gyvt. 69. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyermek nagykorúvá válásakor a rá tekintettel folyósított iskoláztatási támogatás fel van függesztve,
a védelembe vétel az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének megszüntetéséig meghosszabbodik.”
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A Gyvt. Harmadik Része a következõ VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„VIII/A. FEJEZET
A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁST ELÕSEGÍTÕ TEVÉKENYSÉG
A nyílt örökbefogadást elõsegítõ tevékenység körébe tartozó szolgáltatások
69/A. § (1) A válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése céljából, valamint a gyermeket örökbe adni szándékozó vér
szerinti szülõ (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: vér szerinti szülõ) kérelmére, szándékának megfelelõen
– a nyílt örökbefogadások elõmozdítása érdekében – közhasznú szervezet örökbefogadást elõsegítõ tevékenységet
(e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szolgáltatás) folytathat.
(2) A szolgáltatás körébe tartozik
a) a gyermek saját családjában való nevelkedése érdekében a családgondozás keretében végzett tanácsadás és
segítségnyújtás a válsághelyzetben lévõ, különösen a terhességét eltitkolni szándékozó várandós anya számára,
b) erre irányuló igény esetén a családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
c) az örökbe fogadandó gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének elõkészítése, ha
az a) pont szerinti szolgáltatás nem járt eredménnyel,
d) az örökbe fogadni szándékozó személyrõl és az örökbe fogadandó gyermekrõl a 141/B. § szerint nyilvántartás
vezetése,
e) az örökbefogadás engedélyezését követõen a vér szerinti szülõnek és az örökbe fogadó szülõnek történõ
segítségnyújtás, tanácsadás, valamint kérelemre az örökbe fogadott gyermek (személy) vér szerinti szülõjével való
kapcsolatfelvételének elõsegítése, ha a gyámhivatal vagy a bíróság a vér szerinti szülõ természetes személyazonosító
adatait közölte.
(3) A közhasznú szervezet az örökbe fogadó szülõ, az örökbe fogadott gyermek vagy a vér szerinti szülõ kérelmére
számukra örökbefogadás utáni segítséget nyújtó szolgáltatásokat biztosíthat, elõsegítheti az ellátásokhoz való
hozzájutást.
69/B. § (1) A szolgáltatás kizárólag
a) – a felek kölcsönös kérelme és egyetértése esetén – Magyarországon élõ, magyar állampolgárságú vér szerinti szülõ
és örökbe fogadni szándékozó személy közötti kapcsolat létrehozására és
b) a 69/A. § (2) és (3) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására
irányulhat.
(2) A szolgáltatás nem terjedhet ki
a) a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának
elõsegítésére,
b) az örökbe fogadható gyermek vagy az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatainak,
képmásának hirdetés útján történõ közzétételére,
c) az örökbefogadás engedélyezése és felbontása iránti eljárásban való közremûködésre, kivéve a tanúként való
közremûködést.
(3) A szolgáltatás körében olyan tevékenység nem végezhetõ, amely sérti a gyermeki jogokat, illetve
a gyermekvédelem jogszabályban meghatározott céljaival összeegyeztethetetlen.
(4) A közhasznú szervezet szolgáltatásában nem vehet részt gyermekjóléti alapellátást nyújtó személy, gyermekjóléti
alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynél foglalkoztatott személy, gyámhatóságnál
közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszonyban foglalkoztatott személy.

A szolgáltatás engedélyezése
69/C. § (1) A szolgáltatás az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük
engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott mûködési engedélyhez kötött tevékenység.
(2) A mûködési engedély kiadásáról – a szolgáltató kérelmére – a mûködést engedélyezõ szerv dönt.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv évente legalább egy alkalommal ellenõrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e
a jogszabályokban, a mûködési engedélyben, valamint a szakmai programban foglaltaknak.
(4) Ha a mûködést engedélyezõ szerv
a) olyan szolgáltatásról szerez tudomást, amely engedély nélkül mûködik, a szolgáltatót eltiltja a szolgáltatás
végzésétõl,
b) az örökbe fogadható gyermekek vagy a szolgáltatást igénybe vevõ személyek súlyos jog- vagy érdeksérelmét
észleli, a szolgáltatás végzését legfeljebb 60 napra felfüggeszti vagy a mûködési engedélyt visszavonja.
(5) A mûködést engedélyezõ szerv intézkedik a mûködési engedélyek kiadásának, visszavonásának, a szolgáltatás
nyújtásától történõ eltiltásnak, valamint a szolgáltatás végzése felfüggesztésének a gyermekek és az ifjúság
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védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
hivatalos lapjában és a minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

A szolgáltatást igénybe vevõvel kötött megállapodás
69/D. § (1) A szolgáltató az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük
engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú írásbeli megállapodást köt a szolgáltatás
nyújtására
a) a vér szerinti szülõvel,
b) a várandós anyával,
c) ha a vér szerinti szülõ vagy várandós anya kiskorú vagy cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt áll, a törvényes
képviselõjével,
d) az örökbe fogadandó gyermek gyámjával,
e) az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító érvényes és hatályos gyámhivatali határozattal rendelkezõ
örökbe fogadni szándékozó
ea) házaspárral együttesen vagy
eb) egyedülálló személlyel [(az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: a szolgáltatást igénybe vevõ].
(2) A megállapodást a szolgáltatást igénybe vevõ indokolás nélkül írásban bármikor felmondhatja.
(3) A szolgáltató írásban felmondja a megállapodást, ha
a) annak megkötését követõen az örökbefogadást kizáró ok fennállásáról szerez tudomást,
b) tudomására jut, hogy az örökbefogadás akár a felek, akár más közremûködõ személyek számára haszonszerzéssel
jár.
(4) A szolgáltató a megállapodásnak a (3) bekezdés szerinti felmondásáról öt napon belül írásban értesíti
az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az örökbefogadás engedélyezésére illetékes
gyámhivatalt.

A költségek viselése
69/E. § (1) A szolgáltatásért a szolgáltatás igénybe vevõjétõl a (2) bekezdés szerinti költségek viselésén kívül más
jogcímen, így különösen közvetítõi, szolgáltatási díjként, a szolgáltató vagy egy harmadik személy számára
pénzbefizetés vagy más vagyoni elõny nyújtása nem kérhetõ, illetve nem fogadható el. E rendelkezés nem akadálya
annak, hogy a szolgáltató a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásából bevételt szerezzen.
(2) Az örökbe fogadni szándékozó személy viseli az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben felmerült és
az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint megállapított költségeket.
(3) A megállapodásnak a közhasznú szervezet részérõl történõ felmondása sem mentesíti az örökbe fogadni
szándékozó személyt a felmondás idõpontjáig indokoltan felmerült költségek viselése alól.
(4) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a költségeket nem téríti meg, a közhasznú szervezet igényét a polgári
jog szabályai szerint érvényesítheti.”
53. §

A Gyvt. 70. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A családbafogadás fennállása alatt is elrendelhetõ a gyermek védelembe vétele, ha annak feltételei
megvalósulnak.”

54. §

A Gyvt. 73. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ideiglenes hatályú elhelyezést követõen
– függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor, és hogy a döntést megfellebbezték-e –
annak elrendelésétõl számított
a) harminc napon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem állnak fenn, vagy
b) harmincöt napon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy
c) két hónapon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett
a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülõi felügyelet megszüntetése iránt.”
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55. §

A Gyvt. 94. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A települési önkormányzat a bölcsõdés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló,
a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének a bölcsõde mûködtetése mellett családi
napközi formájában is eleget tehet.”

56. §

A Gyvt. 96. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A miniszter a módszertani feladatok ellátásához a módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egyedi támogatást nyújt.”

57. §

(1) A Gyvt. 135. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása, a gyermek örökbefogadásának elõsegítése és a származás
megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és
a gyámhivatal kezeli
a) a családba fogadó személy személyazonosító adatait, valamint az egészségi állapotára és a vagyoni helyzetére
vonatkozó adatokat,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy családi állapotára, fennálló házasságára, élettársi, bejegyzett élettársi
kapcsolatának tényére, gyermekei számára és az arra vonatkozó adatokat, hogy kivel él egy háztartásban és gyermekei
kinek a gondozásában nevelkednek (a továbbiakban együtt: családi helyzetre vonatkozó adatok), személyazonosító
adatait, vagyoni helyzetére, az egészségi állapotára, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó
gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,
c) az örökbe fogadó szülõ személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni helyzetére
vonatkozó adatokat,
d) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ személyazonosító adatait, az egészségi állapotára
vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére, a családi helyzetére és a terhesség
eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat,
e) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat.”
(2) A Gyvt. 135. §-a a következõ (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek belföldön történõ örökbefogadásának
elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések
eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából
kezeli
a) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni
helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó
adatokat,
c) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ személyazonosító adatait, az egészségi állapotára
vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére, családi helyzetére és a terhesség
eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat.
(9) A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történõ örökbefogadásának
elõsegítése, a külföldi örökbefogadások utánkövetése és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének
biztosítása céljából kezeli
a) a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi
állapotára vonatkozó adatokat, valamint a külföldre örökbe adott gyermek személyazonosító adatait,
b) a külföldön élõ örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi
állapotára, vagyoni helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos
elvárásaira vonatkozó adatokat,
c) a külföldön élõ örökbe fogadó szülõ személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni
helyzetére vonatkozó adatokat,
d) a külföldre örökbe adott gyermek helyzetérõl, beilleszkedésérõl szóló jelentésben foglalt adatokat.
(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv és a központi
hatóság a gyermek örökbefogadásának elõsegítése céljából az (5) bekezdés b) és e) pontjában, a (8) bekezdés a) és
b) pontjában, valamint a (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat egymásnak átadhatják.
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(11) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek
örökbefogadásának elõsegítése céljából az (5) bekezdés d) pontjában és a (8) bekezdés c) pontjában meghatározott
adatokat egymásnak átadhatják. Az önkéntes adatszolgáltatás alapján kezelhetõ adatok az érintett hozzájárulásával
adhatók át.”
58. §

A Gyvt. a következõ 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévõ várandós anya segítése, a nyílt
örökbefogadások elõmozdítása, az örökbefogadást elõsegítõ tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás
engedélyezését követõen az örökbe fogadó szülõnek, az örökbe fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülõnek
segítséget nyújtó szolgáltatások és tanácsadás biztosítása, valamint az örökbe fogadott gyermek (személy) vér szerinti
szülõjével való kapcsolatfelvételének elõsegítése céljából kezeli
a) a válsághelyzetben lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ
aa) személyazonosító adatait,
ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
ac) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ad) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a családi helyzetére vonatkozó adatokat,
ae) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat;
b) a gyermek
ba) személyazonosító adatait,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c) az örökbe fogadni szándékozó személy
ca) személyazonosító adatait,
cb) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
cc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
cd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ce) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
cf) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;
d) az örökbe fogadó szülõ
da) személyazonosító adatait,
db) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
dc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
dd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;
e) a gyermek törvényes képviselõjének, a válsághelyzetben lévõ várandós anya törvényes képviselõjének, a vér
szerinti szülõ törvényes képviselõjének személyazonosító adatait.
(2) Ha az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatása megszûnik, e tényrõl 8 napon belül tájékoztatja
a szolgáltatást igénybe vevõt. A tájékoztatásban 30 napos határidõ megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe
vevõt a hozzá benyújtott dokumentumok átvételére. Ha a szolgáltatást igénybe vevõ a dokumentumokat nem veszi
át, úgy ezeket és a tevékenysége során keletkezett iratokat megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet szolgáltatásának további
szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés szerinti adatokat. A mûködést engedélyezõ szerv az adatkezelés céljának
megszûnését követõen adatkezelését haladéktalanul megszünteti.
(4) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek
tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott formában évente
adatot szolgáltat a mûködést engedélyezõ szervnek – az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet
tevékenységének ellenõrzése céljából –
a) személyazonosításra alkalmatlan módon az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról.
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(5) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek
tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott formában – a gyermek
belföldön történõ örökbefogadásának elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi
örökbefogadására tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog
érvényesülésének biztosítása céljából – folyamatosan továbbítja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ
szerv számára
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.
(6) A 69/D. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszûnése esetén a benyújtott dokumentumokat
a szolgáltatást igénybe vevõnek vissza kell adni.
(7) A közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatot készít, amely nyilvános.”
59. §

A Gyvt. a következõ 141/B–141/D. §-sal egészül ki:
„141/B. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az örökbe fogadni szándékozó személyekrõl és
az örökbe fogadandó gyermekekrõl – a nyílt örökbefogadások elõmozdítása és az örökbefogadást elõsegítõ
tevékenysége nyújtása céljából – nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) az örökbe fogadni szándékozó személy
aa) személyazonosító adatait,
ab) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
ac) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,
b) az örökbe fogadandó gyermek
ba) személyazonosító adatait,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok a szolgáltatást igénybe vevõvel való megállapodás megkötését követõen
haladéktalanul bekerülnek a nyilvántartásba.
(4) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul
törli a nyilvántartásból az érintettre vonatkozó adatokat.
141/C. § (1) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a gyermek belföldön történõ örökbefogadásának
elõsegítése, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi örökbefogadására tett intézkedések
eredménytelenségének megállapítása és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosítása céljából
országos örökbefogadási nyilvántartást vezet.
(2) Az országos örökbefogadási nyilvántartás a gyermek, az örökbe fogadni szándékozó személy és a válsághelyzetben
lévõ várandós anya, a vér szerinti szülõ 135. § (8) bekezdésében meghatározott adatait tartalmazza.
(3) Az országos örökbefogadási nyilvántartásból
a) az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv közremûködésével létrejött örökbefogadások esetén
az örökbe fogadott gyermek nagykorúságától számított 50 év elteltével,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul
törölni kell az adatokat.
141/D. § (1) A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történõ örökbefogadásának
elõsegítése, a külföldi örökbefogadások utánkövetése és a származás megismeréséhez való jog érvényesülésének
biztosítása céljából nyilvántartást vezet a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermekrõl és
a külföldre örökbe adott gyermekrõl, a külföldön élõ örökbe fogadni szándékozó személyrõl és a külföldön élõ örökbe
fogadó szülõrõl a 135. § (9) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adattartalommal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból
a) a központi hatóság közremûködésével létrejött örökbefogadások esetén az örökbe fogadott gyermek
nagykorúságától számított 50 év elteltével,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az adatkezelés céljának megszûnését követõen haladéktalanul
törölni kell az adatokat.”
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60. §

A Gyvt. 142. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül a 137. § (2) bekezdése, a 138. §, a 139. §, a 140. § (1) és
(2) bekezdése, a 141. § és a 141/B–141/D. §-ok szerinti nyilvántartások adatainak megismerésére jogosult
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselõje,
b) – az adatok megismeréséhez fûzõdõ jogos érdek igazolásával – az egymásra vonatkozó adatok tekintetében
a gyermek és a szülõ,
c) – az adatok megismeréséhez fûzõdõ jogos érdek igazolásával – a szülõre vonatkozó adatok tekintetében a másik
szülõ.”

61. §

A Gyvt. 148. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja – ide
nem értve a bölcsõdét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsõde intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevõ rezsiköltség
egy ellátottra jutó napi összege.”

62. §

A Gyvt. a következõ 158. §-sal egészül ki:
„158. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel módosított 20/C. § (1) bekezdését a 2011. január
1-jén folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

63. §

(1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„q) a gyermekvédelmi gondoskodással, a családbafogadással, a szülõi felügyelettel, a gyermek és a kapcsolattartásra
jogosult személyek közötti kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésével, az örökbefogadással, a családi jogállással,
a gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatos gyermekvédelmi és gyámügyi végrehajtási szabályokat,”
(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„h) a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,”

64. §

Hatályát veszti a Gyvt.
a) 21. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdés c) pontjában a „szociális” szövegrész,
b) 40. § (2) bekezdés h) pontja,
c) 53. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kora miatt sajátos szükségletekkel bíró” szövegrész,
d) 55. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „ , valamint az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttnek” szövegrész,
e) 55. § (1) bekezdés e) pontja,
f) 68/A. § (2) bekezdésében az „ , az eseti gondnok kirendelésérõl” szövegrész,
g) 68/B. § (5) bekezdésében az „annak mértékérõl,”, valamint a „meghatározott összegének a” szövegrészek.

65. §

A Gyvt.
1. 17. § (4) bekezdésében az „a)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontjában” szöveg, valamint
az „a)–i) pontja” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontja” szöveg,
2. 20/C. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában az „az év” szövegrész helyébe az „a naptári év” szöveg,
valamint a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
3. 20/C. § (4) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,
4. 25. § (7) bekezdésében a „benyújtását követõ 10 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól
számított tizenöt napon” szöveg,
5. 43/A. § (6) bekezdésében a „43/A. §” szövegrész helyébe a „43. §” szöveg,
6. 44. § (4) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
7. 54. § (6) és (9) bekezdésében, valamint 66/G. § (1) bekezdésében a „speciális” szövegrész helyébe a „speciális és
különleges” szöveg,
8. 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „fogyatékos gyermekek” szövegrész helyébe a „fogyatékos gyermekek, a három év
alatti gyermekek” szöveg,
9. 56. § (1) bekezdésében a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal felnõttenként” szöveg,
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10. 56. § (3) bekezdésében a „gyermek” szövegrészek helyébe a „gyermek, fiatal felnõtt” szövegek, valamint
a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal felnõttenként” szöveg,
11. 56. § (5) bekezdésében a „gyermek” szövegrész helyébe a „gyermek, fiatal felnõtt” szöveg,
12. 62. § (2) bekezdésében és 141. § (4) bekezdésében az „a központi hatóság által vezetett” szövegrész helyébe az „az”
szöveg,
13. 62. § (3) bekezdés b) pontjában a „központi hatóság” szövegrész helyébe a „nemzetközi örökbefogadási ügyekben
eljáró központi hatóság (a továbbiakban: központi hatóság)” szöveg,
14. 68/B. § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
15. 68/C. § (1) bekezdésében a „68/A. § (2) bekezdése és a 68/B. § (5) bekezdése szerinti határozatában” szövegrész
helyébe a „felfüggesztett iskoláztatási támogatás és a családi pótlék természetbeni formában történõ biztosítása
céljából” szöveg,
16. 69. § (2) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (4)” szöveg,
17. 74. § (1) bekezdésében és 75. §-ában a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg,
18. 81/B. § (4) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,
19. 81/B. § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
20. 82. § (6) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
21. 83. § (8) bekezdésében a „benyújtásától számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól
számított nyolc napon” szöveg és az „5 munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg,
22. 84. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe
a „minisztérium” szöveg,
23. 92. § (5) bekezdésében a „fiatal felnõtt lakóhelye” szövegrész helyébe a „fiatal felnõtt választása szerint a lakóhelye
vagy a tartózkodási helye” szöveg,
24. 93. § (8) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
25. 100/A. § (8) bekezdésében a „minõsül” szövegrész helyébe a „minõsül, amelyrõl az állami adóhatóság gondoskodik”
szöveg,
26. 104. § (8) bekezdésében a „10 munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg,
27. 131. § (5) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
28. 141. § (1) bekezdés c) pontjában az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés b) és e) pontjában”
szöveg,
29. 148. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „1–7.” szövegrész helyébe az „1–8.” szöveg,
30. 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „hatóságok” szövegrész helyébe a „hatóságok, az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szerv,” szöveg,
31. 162. § (1) bekezdésének j) pontjában az „engedélyezését” szövegrész helyébe az „engedélyezését, továbbá
a mûködést engedélyezõ szerv kijelölését” szöveg,
32. 162. § (2) bekezdésének i) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait és az azokért fizetendõ díjat”
szöveg
lép.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
66. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Nevelési ellátásra jogosult
a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel együtt élõ házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülõ),
a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket
ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban nevelt, és
c) a Magyarország területén mûködõ szociális intézmény vezetõje – amennyiben más személy jogosultsága a b) pont
alapján nem állapítható meg – az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.”
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67. §

(1) A Cst. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Iskoláztatási támogatásra jogosult
a) a 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, továbbá a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását
engedélyezõ határozatban megjelölt személy
aa) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétõl a tankötelezettség
teljes idõtartamára, valamint
ab) a tankötelezettsége megszûnését követõen közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre
(személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem
jogosult, de sajátos nevelési igényû tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti; továbbá
b) a vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a vagyonkezelõ eseti gondnok a javítóintézetben nevelt vagy
a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel
a tankötelezettség teljes idõtartamára.”
(2) A Cst. 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti körülmény a nagykorúvá válást követõen, de a tankötelezettség
megszûnésének idõpontját megelõzõen következik be, a (3) bekezdés szerinti személy a nagykorúvá válásának
idõpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási támogatásra.”

68. §

(1) A Cst. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – csak egy jogosultat illet
meg.”
(2) A Cst. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha jogerõs bírósági döntés – ideértve az egyezséget – alapján a szülõk egyenlõ idõszakokban felváltva gondozzák
gyermeküket, a családi pótlékra, 50–50%-os arányban, mindkét szülõ jogosult.”

69. §

A Cst. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közoktatási intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követõen tanulmányokat folytató azon
személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig az (1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti
összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is a korábban folyósított
összegnek megfelelõ összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazásában magasabb összegû családi pótléknak
minõsül az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti, valamint az e bekezdés alapján folyósított ellátás.”

70. §

A Cst. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell
figyelembe venni, aki az igénylõ háztartásában él, és)
„ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsõoktatási intézményben elsõ felsõfokú szakképzésben, elsõ
alapképzésben, elsõ mesterképzésben vagy elsõ egységes, osztatlan képzésben részt vevõ hallgató és rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik,”

71. §

A Cst. 15. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A tankötelezettség mulasztásával összefüggõ rendelkezések
15. § (1) Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –
a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény
igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzõje gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja
az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkoztatás után – amennyiben
a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelezõ tanórai foglalkozásai
tekintetében
a) nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett,
b) gyermekotthonban elhelyezett,
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c) javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,
d) szociális intézményben elhelyezett
tanköteles gyermek mulasztott.”
72. §

A Cst. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülõ – ideértve a kiskorú szülõt a 11. § (4) bekezdésében meghatározott esetben –,
a nevelõszülõ, a gyám a saját háztartásában nevelt]
„a) gyermek 3. életévének betöltéséig,”

73. §

A Cst. 20/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nagyszülõ részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén
kizárólag akkor állapítható meg, ha]
„b) a jogosultsági feltételek – ide nem értve a keresõ tevékenység folytatásából adódó kizáró körülményt – a szülõ
esetében is fennállnak.”

74. §

A Cst. a következõ 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § (1) A gyermek örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezésének idõpontjától számított hat hónap
idõtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülõ – a házastársi és rokoni örökbefogadás
kivételével –, amennyiben a gyermek az örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés
a)–b) pontjai szerinti életkort már betöltötte, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
(2) Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkort az örökbefogadás elõtti gondozásba
történõ kihelyezést követõ hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülõ 20. § (1) bekezdése szerinti
gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a gyermek 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkorának
betöltését követõen a jogosultság kezdõ idõpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesülõ személy keresõ tevékenységet heti harminc
órát meg nem haladó idõtartamban folytathat.”

75. §

A Cst. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy – ide nem értve a nagyszülõt, az örökbefogadó szülõt
a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – keresõ tevékenységet
a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás
nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után idõkorlátozás nélkül folytathat,
d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után idõkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy
a gyermekgondozási segélyben részesülõ személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási
segélyre.
(2) A kiskorú szülõ gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülõ gyámja idõkorlátozás nélkül folytathat
keresõ tevékenységet.”

76. §

A Cst. 21/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21/A. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülõ nagyszülõ keresõ tevékenységet a gyermek hároméves kora
után, a 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint folytathat.
(2) A 27. § (1) bekezdésében foglaltakon túl nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülõnek, ha –
kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. §
(3) bek.] helyezik el.”

77. §

A Cst. 23. és 24. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„23. § Gyermeknevelési támogatásra az a szülõ, nevelõszülõ, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több
kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétõl a 8. életévének betöltéséig jár.
24. § A gyermeknevelési támogatásban részesülõ személy keresõ tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó
idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.”
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78. §

A Cst. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek
esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.”

79. §

A Cst. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E fejezet hatálya a 2. §-ban meghatározottakon túl kiterjed arra az anyasági támogatás igénylésének idõpontjában
a Magyar Köztársaság területén jogszerûen tartózkodó nõre, aki a terhessége alatt legalább négy alkalommal –
koraszülés esetén legalább egyszer – a Magyar Köztársaság területén terhesgondozáson vett részt.”

80. §

(1) A Cst. 37. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a gyámhatóságként eljáró jegyzõ a családi pótlék természetbeni nyújtását vagy az iskoláztatási támogatás
felfüggesztését rendeli el, a kincstár a jegyzõ határozatában foglaltak szerint intézkedik az ellátás természetbeni
nyújtását, illetve a felfüggesztést elrendelõ települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) utalásáról.
(6) A családi pótlékot az elrendelést, illetve a megszüntetést követõ második hónaptól kell természetben biztosítani,
illetve pénzbeli formában folyósítani.”
(2) A Cst. 37. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felfüggesztett iskoláztatási támogatást a felfüggesztés elrendelését, illetve megszüntetését követõ második
hónaptól kell a családtámogatási folyószámlára, illetve a jogosult számára folyósítani.”

81. §

A Cst. 45. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:]
„f) a jogosult munkahelyére és heti munkaidejére, valamint fizetési számlaszámára vonatkozó adat;”

82. §

A Cst. 50. §-a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 20. § (1) bekezdés a) pontját és 23. §-át a 2010. április
30-át követõen született gyermekek esetében is alkalmazni kell.
(6) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését – 2010. augusztus 30-ára
visszamenõleges hatállyal – a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszûnését követõen tanulmányokat
folytató azon személyre is alkalmazni kell, aki után 2010. augusztus hónapjára a családi pótlékot a 11. § (1) bekezdés g)
vagy h) pontja szerinti összegben folyósították.
(7) A 2010. december 31-én keresõ tevékenységet folytató, gyermekgondozási segélyben részesülõ személy
a gyermekgondozási segély folyósítása mellett keresõ tevékenységet a 2010. december 31-én hatályos
rendelkezéseknek megfelelõen 2011. március 31-éig folytathat.”

83. §

A Cst.
a) 8. § (3) bekezdés e) pontjában a „háztartásban,” szövegrész helyébe a „háztartásban, vagy” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a „8. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (3) bekezdése” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „8. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „8. § (3) bekezdés”
szöveg,
d) 12. § (2) bekezdésében a „valamint a 20. és a 23. §” szövegrész helyébe a „valamint az (1) bekezdés, a 20. és a 23. §”
szöveg,
e) 37. § (4) bekezdésében a „benyújtását követõ 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól
számított nyolc napon” szöveg,
f) 41. § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
g) 43. § (4) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg
lép.
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Hatályát veszti
a) a Cst. 8. § (3) bekezdés f) pontjában a „vagy” szövegrész,
b) a Cst. 51. § b) pontjában a „szociál- és” szövegrész.

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása
85. §

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:
Fot.) 17. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerülõ intézményi férõhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott
rendben kerül sor.”

86. §

A Fot. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fogyatékos személyek szabadidõ- és tömegsportját a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány támogatja,
a fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása a központi költségvetésbõl történik.”

87. §

A Fot. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A 21. §-ban megjelölt állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlõségének biztosítására létrehozott,
a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el.
A szervezet számára törvény vagy kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg.”

88. §

A Fot. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha
a) vakok személyi járadékában részesül,
b) magasabb összegû családi pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak.”

89. §

A Fot.
a) 21. §-ában az „A közalapítvány” szövegrész helyébe az „A 20. § szerinti szervezet” szöveg,
b) 23/E. § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg
lép.

5. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása
90. §

A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 6. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A fogyatékos személyek esélyegyenlõségének biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlõség
elõmozdításáért felelõs miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet a térítésmentes jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást az 5. §-ban meghatározott idõkerettel való gazdálkodás, valamint a finanszírozás tekintetében
ellenõrzi, továbbá az ellenõrzés céljából nyilvántartást vezet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásról.
A szervezet a nyilvántartásban szereplõ személyes adatok adatkezelõje és adatfeldolgozója.”

91. §

(1) A Jtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet
a) a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
b) a közszolgáltatási tevékenység, valamint
c) a 10. § (4) bekezdése szerinti szóbeli vizsgák
során csak az folytathat, aki büntetlen elõéletû, a tolmácsolási tevékenység tekintetében nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, továbbá rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai
képesítéssel, megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek, valamint eleget tesz az ott meghatározott,
továbbképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó elõírásoknak.”
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(2) A Jtv. 8. § (4) bekezdése a következõ h)–j) ponttal egészül ki:
(A Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvi tolmács)
„h) továbbképzésen történõ részvételének helyét, idõpontját és idõtartamát, valamint a továbbképzést végzõ
szervezet megnevezését,
i) igazolt szakmai gyakorlatának idõtartamát,
j) tevékenységének szüneteltetése esetén annak tényét, valamint idõtartamát.”
(3) A Jtv. 8. § (5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Névjegyzékben szereplõ adatokból a Névjegyzéket vezetõ hatóság a honlapján közzéteszi a jelnyelvi tolmács)
„g) tevékenységének szüneteltetése esetén annak tényét, valamint idõtartamát.”
(4) A Jtv. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Törölni kell a Névjegyzékbõl annak a jelnyelvi tolmácsnak az adatait, aki a törlést kéri, a tolmácsolási tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlatot vagy továbbképzési kötelezettséget nem teljesítette, a büntetlen
elõéletre vonatkozó feltételnek már nem felel meg, vagy a tolmácsfoglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.
A Névjegyzékbõl törölt jelnyelvi tolmácsok adatait a Névjegyzéket vezetõ hatóság elkülönítetten kezeli.
(7) A Névjegyzéket vezetõ hatóság a büntetlen elõéletre vagy a tolmácsfoglalkozás gyakorlásától eltiltásra vonatkozó
kizáró feltétel fennállását bármikor ellenõrizheti. Felhívására a Névjegyzékbe bejelentkezõ vagy az abban szereplõ
jelnyelvi tolmács hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a kizáró feltétel.”
92. §

A Jtv. 31. § (7) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet folytatók Névjegyzékén szereplõ jelnyelvi tolmácsok kötelezõ
továbbképzésére, szakmai gyakorlatára, valamint az azok bejelentésére, igazolására és ellenõrzésére vonatkozó
szabályokat.”

93. §

(1) A Jtv. 10. § (1) bekezdésében az „a Közalapítvány” szövegrész helyébe az „a 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet” szöveg
lép.
(2) A Jtv.
a) 6. § (3) és (5) bekezdése az „a Közalapítvány” szövegrész helyett az „az (1) bekezdés szerinti szervezet” szöveggel,
b) 6. § (4) bekezdése az „A Közalapítvány” szövegrész helyett az „Az (1) bekezdés szerinti szervezet” szöveggel
lép hatályba.
(3) A Jtv. 13. §-a az „A Közalapítvány” szövegrész helyett az „A 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet” szöveggel
lép hatályba.

6. Az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény módosítása
94. §

Hatályát veszti az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény
a) 39. § (4) bekezdése,
b) 40. § (3) bekezdése,
c) 41. § (3) és (4) bekezdése.

95. §

Nem lép hatályba az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggõ módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény
a) 1. § (1) és (2) bekezdése,
b) 2–5. §-a,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 7–9. §-a,
e) 11. §-a,
f) 12. § (2) bekezdése,
g) 13. §-a,
h) 16. §-a,
i) 18–21. §-a
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22. § (1) bekezdése,
23–24. §-a,
41. § (5) bekezdés második mondata,
41. § (6)–(9) bekezdése.

7. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
96. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. §
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során)
„a) külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatást szervez,”

97. §

Az Flt. 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A MAT tagjait a munkaadók képviselõi tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói
szövetségek, a munkavállalók képviselõi tekintetében az OÉT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkavállalói
szövetségek jelölik, egyéb megegyezés hiányában az általuk képviseltek részérõl teljesített munkaerõ-piaci
járulékfizetés arányának figyelembevételével. A MAT tagjait a miniszter bízza meg, valamint vonja vissza a megbízást.
A Kormány képviseletét ellátó tagok közül a megbízásra, illetõleg a megbízás visszavonására egy tag esetében
az államháztartásért felelõs miniszter, egy tag esetében az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi
felzárkózásért felelõs miniszter tesz javaslatot, további négy tag esetében a megbízásról, illetõleg a megbízás
visszavonásáról a miniszter a saját hatáskörében dönt.”

98. §

Az Flt. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnõttképzési intézmény a munkahelykeresést, a munkához, valamint
megfelelõ munkaerõhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is elõsegíti.”

99. §

Az Flt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelõzõ, vagy – ha az álláskeresõként való
nyilvántartásba vételre késõbbi idõpontban kerül sor – az álláskeresõnek az álláskeresõvé válását megelõzõ négy
naptári negyedévben az ezen idõszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerõ-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi
átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen idõszak alatt elért
járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresõnek volt járulékalapot
képezõ jövedelme. Ha az álláskeresõ adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal,
akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.”

100. §

Az Flt. 27. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha az álláskeresési járadékban részesülõ személy az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését
megelõzõen nem a lakó- vagy tartózkodási helyén létesít a (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ
munkaviszonyt, a (9) bekezdésben meghatározott mértékû juttatást a részére – kérelmére – egy összegben a keresõ
tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítését követõ legközelebbi számfejtés alkalmával kell
kifizetni.”

101. §

Az Flt. a következõ 52. §-sal egészül ki:
„52. § Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy
rendeletben meghatározza az állami felnõttképzési intézmény feladatait, az állami felnõttképzési intézmény
irányítását ellátó szervet, az állami felnõttképzési intézmény vezetõjének jogállását, kinevezésének rendjét, az állami
felnõttképzési intézmény irányításának rendjét és szabályait. Az állami felnõttképzési intézmény és az állami
foglalkoztatási szerv – a Munkaerõpiaci Alapból támogatott – munkaerõpiaci képzések lebonyolításával kapcsolatos
együttmûködését, az állami felnõttképzési intézmény feladatai ellátásának finanszírozását, a képzési keret
felhasználásának szabályait a miniszter az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg.”
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102. §

Az Flt. 54. §-a a következõ (14a) bekezdéssel egészül ki:
„(14a) Az álláskeresõ aktív munkahelykeresõ tevékenysége és álláskeresõként való nyilvántartása szünetel, ha
az álláskeresõ
a) a munkaügyi központ által támogatott képzésben vesz részt,
b) rövid, 90 napot meg nem haladó idõtartamú keresõ tevékenységet (kivéve az egyszerûsített foglalkoztatást)
folytat, továbbá
c) – az idõtartamtól függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz rész.”

103. §

Az Flt. 58. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A rehabilitációs hozzájárulást – a 2011. január 1-jétõl 2011. június 30-ig terjedõ idõszak tekintetében – a 42. §-ban
foglaltaktól eltérõen a törvény 2010. december 31-én hatályos 58. § (5) bekezdés m) pontjában foglaltak
figyelembevételével kell megfizetni.”

104. §

Az Flt.
a) 14. § (1) bekezdés f) pontjában a „közhasznú munkavégzésben” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatásban”
szöveg,
b) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „rendelkezésre állási támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra”
szöveg,
c) 17. §-át megelõzõ az „Önfoglalkoztatás támogatása” alcím helyébe az „Az álláskeresõk vállalkozóvá válását
elõsegítõ támogatás” alcím,
d) 25. § (5) bekezdésben a „közhasznú foglalkoztatást, valamint a külön jogszabályban meghatározott közmunkát és
a közcélú foglalkoztatást” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatást” szöveg,
e) 29. § (1) bekezdés c) pontjában a „közhasznú munkavégzés” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatás” szöveg,
f) 48. §-ában a „közcélú munkát” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatást” szöveg, valamint a „közcélú
foglalkoztatáshoz” szövegrész helyébe „közfoglalkoztatáshoz” szöveg,
g) 54. § (17) bekezdésében a „(13) bekezdés c)–e) pontjában” szövegrész helyébe a „(14) bekezdés g)–i) pontjában”
szöveg,
h) 57/B. § (2) bekezdés cb) pontjában a „közmunka” szövegrész helyébe „közfoglalkoztatás” szöveg
lép.

105. §

Hatályát veszti az Flt.
a) 8. § (5) bekezdése,
b) 14/A. §-át követõ az „Álláskeresõk vállalkozóvá válásának elõsegítése” alcím,
c) 16/A. §-a,
d) 16/B. §-a,
e) 25. § (2) bekezdés a) pontja,
f) 54. § (10), (12) és (13) bekezdése,
g) 57/B. § (2) bekezdés c) pontjának cc)–cd) és cj) alpontjai,
h) 29. § (2) bekezdésében a „– figyelemmel a 26. § (9) bekezdésében foglaltakra –” szöveg, valamint
i) 58. § (8) bekezdés b) pontjában a „továbbá az álláskeresési megállapodás” szöveg.

8. A foglalkoztatás bõvítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló
2005. évi CLXXX. törvény módosítása
106. §

(1) A foglalkoztatás bõvítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi CLXXX. törvény
(a továbbiakban: Fbtv.) 2. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény – az e törvényben megállapítottak szerint – akkor is megilleti
a munkáltatót, ha az álláskeresõ jogviszonya a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/B. §-ában,
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint
szûnt meg.”
(2) Hatályát veszti az Fbtv. 2. § (5) bekezdés c) pontjában a „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
17/B. § (1) bekezdésében,” szöveg.
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9. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
107. §

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény
a) 1. § (2) bekezdés 1. pontjának d) alpontjában, valamint 6. § (1) bekezdés b) alpontjában a „rendelkezésre állási
támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés 11. alpontjában a „rendelkezésre állási támogatásban” szövegrész helyébe a „bérpótló
juttatásban” szöveg
lép.

10. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
108. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 19. §-ának (1) bekezdésében
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalnál” szövegrész lép.
(2) A Kjtv. 19. §-ának (3) bekezdésében az „az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész helyébe a „ , továbbá a Földmérési
és Távérzékelési Intézetnél az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész lép.

109. §

(1) A Kjtv. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § Integrált ügyfélszolgálati pótlékra jogosult az a kormánytisztviselõ, aki a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokon belül mûködõ integrált ügyfélszolgálati irodán ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggõ
munkakört tölt be. A pótlék mértéke az alapilletmény 20%-a.”
(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a naptári napban való határidõ-számítással összefüggésben történõ
módosításáról szóló 2010. évi CLII. törvény 1. § (5) bekezdése.

11. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
110. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 32. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhetõ. A mesterfokozat a második
felsõfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen
szakképzettség szerezhetõ a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban
meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben – figyelembe véve a (7) bekezdésben
meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idõ
legalább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésben hatvan
kreditet lehet megszerezni, a képzési idõ két félév.”
(2) Az Ftv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Alapszakhoz kapcsolódó mesterképzésre az vehetõ fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító
oklevelet szerzett. Mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésre az vehetõ fel, aki mesterképzésben
fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”

12. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosítása
111. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 73. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A központi hivatal vezetõje – ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – államtitkári
illetményre és juttatásokra jogosult.
(8) A központi hivatal vezetõjének helyettese – ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – helyettes
államtitkári illetményre jogosult.”
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13. Záró rendelkezések
112. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(2) E törvény 1. § (1) és (3) bekezdése, 2–6. §-a, 8–14. §-a, 16–32. §-a, 33. § (1)–(3) bekezdése, 34. §-a, 35. § (1) bekezdése,
36. § (1) bekezdése, 37–89. §-a, 91–92. §-a és 93. § (1) és (3) bekezdése, 96–107. §-a és a (9) bekezdés, valamint 110. §-a
2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 15. §-a, 33. § (4) bekezdése és 35. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.
(4) E törvény 1. § (2) bekezdése és 36. § (2) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 7. §-a, valamint 33. § (5) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(6) E törvény 1–92. §-a, 93. § (1) és (2) bekezdése, 94–107. §-a 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.
(7) E törvény 93. § (3) bekezdése és 112. § (1)–(7) bekezdése 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.
(8) E törvény 109. §-a 2011. január 2-án hatályát veszti.
(9) E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell. A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy
foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött hatósági
szerzõdéseken alapuló jogokra és kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása idõpontjában hatályos
szabályokat kell alkalmazni.
(10) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 37. §
(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B. § (4) bekezdésében
a „miniszter, hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
felelõs miniszter, valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2010. évi CLXXII. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi szervek
a) tagjaira,
b) üzemben tartott jármûveire, és azok forgalomba helyezésére, valamint idõszakos vizsgálatára, továbbá
c) magánútjaira
jogszabály eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg.”

2. §

A Kkt. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közúti közlekedéssel összefüggõ állami és önkormányzati feladatok:]
„c) a közúti közlekedés hatósági, igazgatási és nyilvántartási feladatainak ellátása;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

A Kkt. 9. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 8. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban meghatározott állami feladatok ellátását a közlekedésért felelõs miniszter
koordinálja.”

4. §

(1) A Kkt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közút területén, a közút felett és mellett – a közúti jelzõtáblák megtervezésének, alkalmazásának és
elhelyezésének körülményeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül – tilos elhelyezni olyan
jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti jelzésekkel – azok alakjával, színével – összetéveszthetõ,
a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb
módon veszélyezteti. Tilos továbbá elhelyezni – a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és
a kerékpárút kivételével – a közút területén, a közút felett, az út mûtárgyán, az út tartozékán, közvilágítási-, villany-,
telefonoszlopon – függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan
területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el –, valamint a közút lakott területen kívüli szakasza
mellett reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik a 42/A. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon kívül elhelyezett, 4 m2 felületet meg nem haladó
reklámtáblára, reklámhordozóra és egyéb reklámcélú berendezésre, valamint az üzemanyagtöltõ állomások területén
elhelyezett cégjelzést, és üzemanyag árakat tartalmazó táblákra, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett
elhelyezett – berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást
tartalmaznak.”
(2) A Kkt. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közlekedési hatóság annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti –tulajdonosát, amelynek területén
a (3) bekezdésben megállapított tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés
vagy egyéb tárgy eltávolítására és 500 000 forint összegû bírság fizetésére kötelezi. A bírság ismételten is kiszabható.
A beszedett bírság összege a Magyar Köztársaság központi költségvetésének bevétele. Beszedésérõl a kirovó hatóság
gondoskodik.”
(3) A Kkt. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közút kezelõje a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérõ módon az út területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy
berendezést a reklám célú tárgy tulajdonosának költségére eltávolíthatja.”

5. §

A Kkt. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Aki az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az országos és helyi közutat, vagy a közforgalom elõl el nem zárt
magánutat engedély nélkül lezárja, azt a közlekedési hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.”

6. §

A Kkt. a következõ 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály közúti közlekedési szakkérdésben közúti
biztonsági auditor (a továbbiakban: auditor) igénybevételét írja elõ, vagy auditor igénybevételéhez
jogkövetkezményt állapít meg, auditorként kizárólag az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban
meghatározott jogkövetkezmények csak annak az auditornak az igénybevételéhez fûzõdnek aki:
a) büntetlen elõéletû,
b) rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott szakmai
képesítéssel, szakirányú végzettséggel és megfelel az abban meghatározott egyéb feltételeknek,
c) rendelkezik a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben
meghatározott területi mérnöki kamarának (a továbbiakban: kamara) engedélyével.
(2) A kamara az auditori tevékenység végzésére jogosult személyekrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az auditori tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, valamint a képzettségét és
a gyakorlati idejét. A nyilvántartásból kizárólag az auditori tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából
szolgáltatható adat.
(3) Az auditori tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll az auditori tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó
szerv a kamara részére – annak az auditori tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a kamara a (4) bekezdésben meghatározott adatokat
igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
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(4) A kamara az auditori tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében
ellenõrzi azt is, hogy az auditor büntetlen elõéletû, és nem áll az auditori tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a kamara adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az auditor büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy az auditori
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(5) Az auditor alapképzése és továbbképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhetõ. A közlekedési
hatóság az engedéllyel rendelkezõ szervezetekrõl nyilvántartást vezet. Az engedéllyel rendelkezõ szervezetekrõl
a közlekedési hatóság jogosult a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvényben, valamint a közlekedési hatóság tevékenységével összefüggésben adatokat nyilvántartani.
Az alapképzést és továbbképzést a közlekedési hatóság ellenõrzi.”
7. §

(1) A Kkt. 18. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A közúti jármûvezetõk képzése állami alap-, és középfokú oktatási intézményekben, vagy tanfolyamon, a közúti
közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése szaktanfolyamon történik. A tanfolyami és a szaktanfolyami
elméleti képzés és továbbképzés – a közlekedési hatóság engedélye alapján – zárt rendszerû elektronikus képzési
(e-learning) formában, zárt rendszerû elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett is végezhetõ.
A jármûvezetõi vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetõk képzése és továbbképzése szakirányú mûszaki
felsõfokú oktatási intézményekben történik.
(2) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami, illetve szaktanfolyami képzése,
továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhetõ. A közúti jármûvezetõk és a közúti
közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére engedéllyel rendelkezõ szervezetekrõl
a közlekedési hatóság jogosult a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvényben meghatározott, valamint a közlekedési hatóság tevékenységével összefüggésben adatokat
nyilvántartani. Az iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához a közlekedési hatóság
engedélye szükséges. A tanfolyami és szaktanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatóság
ellenõrzi, valamint ellátja annak szakfelügyeletét.
(3) A közúti közlekedési szakember tevékenységét akkor folytathatja, ha a közúti közlekedési szakemberek képzésére,
vizsgáztatására, valamint a tevékenységének végzésére vonatkozó rendeletekben elõírt ismereteket
– a vizsgakövetelmények teljesítésével igazoltan – megszerezte és az idõszakos szakirányú kötelezõ továbbképzésen
részt vett és vizsgakötelezettségének eleget tett.”
(2) A Kkt. 18. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A névjegyzék – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatokon túl – tartalmazza a következõ adatokat:]
„b) engedélyes lakcíme és elérhetõségei (értesítési cím, telefonszám, email cím),”
(3) A Kkt. 18. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosító engedélyt a közlekedési
hatóság visszavonja és az iskolavezetõt, a szakoktatót, a vizsgabiztost a névjegyzékbõl törli, ha:
a) az engedélyezés feltételei nem állnak fenn,
b) nem rendelkezik érvényes vezetõi engedéllyel,
c) kötelezõ továbbképzésen nem vett részt vagy nem tett sikeres vizsgát,
d) a névjegyzékbe felvett személy elhalálozott,
e) a névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi, vagy
f) az iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre – a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletben – meghatározott
rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti.”

8. §

A Kkt. 18/B. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 18/B–18/J. §-ok alkalmazásában]
„e) önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjármûvezetõ:
ea) minden olyan személy, aki az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa értelmében közösségi engedély vagy bármely
egyéb szakmai engedély alapján foglalkozásszerûen személyek közúti szállítását vagy áruk közúti fuvarozását végzi
harmadik fél számlájára,
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eb) aki jogosult a saját számlájára munkát vállalni, és aki nem kötõdik munkaadóhoz, sem munkaszerzõdéssel, sem
egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, fölérendeltségen alapuló jogviszony formájában,
ec) aki munkatevékenységét maga szervezi,
ed) akinek a jövedelme közvetlenül a megtermelt nyereségtõl függ, és
ee) akinek megvan az a lehetõsége, hogy egyénileg vagy más önálló vállalkozó gépjármûvezetõkkel történõ
együttmûködés keretein belül több ügyféllel is üzleti kapcsolatot tartson fenn.”
9. §

A Kkt. a következõ 18/L. §-sal egészül ki:
„18/L. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatást végzõ személyek munkával töltött idejérõl a munkáltató nyilvántartást
köteles vezetni. A nyilvántartást a szóban forgó idõszakot követõ két évig kell megõrizni. A munkáltató felelõs az utazó
munkavállalók munkaidejének nyilvántartásáért. A munkáltatók kötelesek kérésre átadni az utazó munkavállalóknak
a ledolgozott munkaórák számáról szóló nyilvántartás egy példányát.
(2) Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjármûvezetõk esetében munkaidõnek minõsül a munka
kezdetétõl a munka végéig tartó idõszak, amely során az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjármûvezetõ
a munkahelyén tartózkodik és az ügyfelek rendelkezésére áll, valamint a folyamatban lévõ fuvarozási tevékenységgel
nem összefüggõ általános ügyviteli munka kivételével feladatait ellátja, illetve tevékenységeit végzi.”

10. §

(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban]
„k) a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára
(„tilos jelzésen történõ áthaladás”), és a jármûvezetõ szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol
tilalmára („ittas vezetés”)”
[vonatkozó rendelkezések megsértõi bírság fizetésére kötelezhetõk.]
(2) A Kkt. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a)–j) pontjában foglalt valamely rendelkezés megsértõjével szemben 10 000 forinttól
800 000 forintig, a k) pontban foglalt esetben 10 000 forinttól 300 000 forintig terjedõ bírság szabható ki. Az egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabandó bírságok, valamint a több jogsértõ cselekmény vagy mulasztás esetén
az ugyanabban az eljárásban kiszabható bírság maximális összegét külön jogszabály állapítja meg. Nincs helye bírság
kiszabásának, ha a jogsértõ cselekmény elkövetése óta két év eltelt (elévülés).”
(3) A Kkt. 20. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közúti forgalomban történõ ellenõrzés során, ha a 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
szabályszegést elkövetõ személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja határozathozatal nélkül
szabja ki a bírságot és döntését közli az elkövetõvel. Ha az elkövetõ a jogsértés tényét nem vitatja, a döntéssel szemben
fellebbezésnek nincs helye, amelyrõl az ügyfelet a helyszínen tájékoztatni kell.”
(4) A Kkt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A beszedett bírság a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A kivetett bírság összegének
megfizetése meghatározott számlára történõ befizetéssel történik. A megfizetett bírság, illetõleg a pénzkövetelés
biztosítás összegét a külön jogszabályban foglaltak szerint, az azt megállapító döntés jogerõre emelkedéséig az eljáró
hatóságnak letétként kell kezelnie.”
(5) A Kkt. 20. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A jármû vezetõjét a külön jogszabályban foglaltak szerint írásban tájékoztatni kell magyar, angol, német vagy
orosz nyelven a (4a) bekezdés szerint kiszabott bírságról, illetve a (8) bekezdés szerint kijelölt várakozási helyrõl
valamint annak megközelítési útvonaláról, továbbá a bírságolási eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekrõl.”
(6) A Kkt. 20. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenõrzés során megállapítja, hogy a jármû vezetõjének, vagy üzemben
tartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a (7)–(10) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.”

11. §

(1) A Kkt. 21. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a 20. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt szabályszegést elkövetõ kiléte a helyszíni intézkedés során
ismertté válik, a (2) bekezdésben meghatározott bírság helyett a jármû vezetõjével szemben a 20. § (4a) bekezdése
szerint kell eljárni.”
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(2) A Kkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. A hatóság
az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegés miatt hozott határozatát az ügyfél részére az elõírás megszegését
követõ 90 napon belül kézbesíti. A 21. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot kiszabó, elsõfokú határozat
meghozatala informatikai eszközzel, automatizált módon történhet. Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra
jogosult aláírása és a hatóság bélyegzõlenyomata is informatikai eszközzel rögzíthetõ, ha az aláírás és
a bélyegzõlenyomat hitelességét a hatáskör gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette.”
(3) A Kkt. 21. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegés miatt indult elsõ fokú eljárást az elõírás megszegését követõ
hat hónapon belül be kell fejezni.”
12. §

A Kkt. 21/B. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel
szemben a szabálysértés alapjául szolgáló elõírás megsértése miatt a 21. § (1) és (2) bekezdése alapján vagy a 21/A. §
(2) bekezdése alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye, vagy a 20. § (4a) bekezdése alapján bírságot
szabtak ki.”

13. §

A Kkt. a következõ címmel és 21/C–21/J. §-okkal egészül ki:

„A központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás
21/C. § (1) A központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás (a továbbiakban: közigazgatási
bírságnyilvántartás) célja a 20. §-ban meghatározott szabályszegések elkövetése alapján eljárás alá vont természetes
személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre (a továbbiakban együtt:
szabályszegõre), a szabályszegésre, továbbá a kiszabott bírság megfizetésére vonatkozó adatok nyilvántartása
a közigazgatási eljárás gyors és pontos lefolytatása, a végrehajtási rendszer megerõsítése, továbbá a nyilvántartásból
történõ adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának biztosítása.
(2) A közigazgatási bírságnyilvántartás tekintetében az adatkezelõi feladatokat a közlekedési hatóság látja el.
21/D. § (1) A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalmazza a nyilvántartott
a) természetes személyazonosító adatait [családi nevét és utónevét (utóneveit), születési családi nevét és utónevét
(utóneveit), nemét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét], állampolgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét,
elõzõ családi és utónevét (neveit),
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezését, székhelyének (telephelyének)
címét, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási számát,
c) az eljáró hatóság döntése vagy a bíróság jogerõs határozata szerint
ca) a szabályszegés megnevezését,
cb) a szabályszegés elkövetésének helyét, idejét,
d) a kiszabott bírság mértékét,
e) az alkalmazott intézkedést és annak mértékét,
f) a kiszabott bírság megfizetése, vagy a megállapított bírság, illetve pénzkövetelés biztosítás letétbe helyezése
esetén annak tényét és idõpontját, továbbá az azt átvevõ szerv megnevezését,
g) a bírság meg nem fizetése esetén, az adók módjára történõ behajtás elrendelésének tényét, az elrendelõ szerv
megnevezését, határozatának számát és keltét,
h) a bírság mértékének csökkentése esetén, az errõl szóló határozatot hozó szerv megnevezését, határozatának
számát és keltét.
(2) A közigazgatási bírságnyilvántartás részére az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az eljáró hatóság, illetve
a bíróság jogszabályban meghatározott formában és módon közli.
21/E. § (1) A nyilvántartó szerv a közigazgatási bírságnyilvántartásba felvett adatokat a bírság megfizetését, illetve
bírságfizetési kötelezettség megszûnését követõen hat hónapig kezeli.
(2) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idõ eltelt.
21/F. § (1) A közigazgatási bírságnyilvántartásból törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából adatok
átvételére jogosult
a) a 20. § (11) bekezdésében, valamint a 21. § (4) bekezdésében meghatározott ellenõrzõ hatóságok a hatáskörükbe
tartozó ügyeket érintõen,
b) a rendõrség,
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c) az ügyészség,
d) a bíróság.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül a közigazgatási bírságnyilvántartásból adatigénylésre jogosult az is, akit
a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít a közigazgatási bírságnyilvántartás adatainak
megismerésére.
21/G. § (1) A közigazgatási bírságnyilvántartásból kérelemre teljesíthetõ adatszolgáltatás. A kérelemnek tartalmaznia
kell az adatigénylõ nevét vagy megnevezését, az adatigénylés célját és jogalapját.
(2) Az adatszolgáltatást meg kell tagadni, ha
a) az jogszabályba ütközik,
b) a kérelem nem a jogosulttól származik,
c) a kérelemben megjelölt adatok személyazonosításra alkalmatlanok.
(3) A nyilvántartó szerv a jogosultak részére az adatigénylés iránti kérelem kézhezvételétõl számított nyolc napon
belül teljesíti az adatszolgáltatást.
(4) A nyilvántartó szerv az érintettnek a róla nyilvántartott személyes adatáról a személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak szerint ad tájékoztatást.
(5) Az adatigénylés és a tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton is elõterjeszthetõ.
21/H. § Az adatkezelés jogszerûségének ellenõrzése érdekében a közigazgatási bírságnyilvántartásba a nyilvántartó
szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi biztos, illetve az általuk meghatalmazott személy, valamint
a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész tekinthet be.
21/I. § A nyilvántartásban kezelt adatok statisztikai, illetve tudományos kutatási célra – személyazonosításra
alkalmatlan módon – átadhatók és felhasználhatók.
21/J. § (1) A közigazgatási bírságnyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást kell
vezetni.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartást a nyilvántartó szerv vezeti.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) a szabályszegõ adatait,
b) az adatkezelõ nyilvántartási azonosítóját,
c) az adattovábbítás idõpontját,
d) az adattovábbítás célját és jogalapját, valamint
e) az adatigénylõ nevét vagy megnevezését.
(4) A szolgáltatott adatok nem képezik az adattovábbítási nyilvántartás részét.
(5) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya volt-e.
Ez a jogosultság a nemzetbiztonság, a bûnmegelõzés vagy a bûnüldözés érdekében a rendõrség és
a nemzetbiztonsági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlátozható vagy kizárható.
(6) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül
a) az adatvédelmi biztos,
b) bûncselekmény gyanúja esetén az eljáró nyomozó hatóság vagy ügyészség,
c) az adattovábbításban érintett szabálysértési hatóság vezetõje,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(7) Az adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított öt évig meg kell õrizni.”
14. §

A Kkt. 24. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 24/A. § (2) bekezdésében említett vizsgáló állomást a miniszter által rendeletben meghatározott hatósági
eljárások díjának a jogszabályban foglalt hányada illeti meg.
(8) A közlekedési hatóság a forgalomba helyezés elõtti és az idõszakos vizsgálaton bemutatott jármû vizsgálatát és
a vizsgálati eredmények rögzítését követõen, a vizsgálati eredmények valódisága ellenõrzésének idejére, de
legfeljebb két óra idõtartamra, a jármû vizsgáló állomáson történõ visszatartását rendelheti el.”

15. §

A Kkt. 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jármû forgalomba helyezés elõtti és idõszakos vizsgálata, valamint az ennek keretében elvégzett rendszeres
környezetvédelmi felülvizsgálat során – a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feltételek esetén – a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (a továbbiakban:
vizsgáló állomás) mûködik közre a tényállás tisztázásában.”
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16. §

A Kkt. 26. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[A jármûállomány zavartalan üzemeltetése érdekében hazai gyártású jármûveknél a gyártó, importból származó
jármûveknél az importáló feladata]
„e) a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányrendeletben meghatározott, a gyártókra vonatkozó
kötelezettségek teljesítése.”

17. §

A Kkt. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) Az országos közutak építtetõje – a koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló utak kivételével –
a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévõ, az országos
közúthálózat fejlesztési és építtetõi feladatainak ellátásáért felelõs, részvénytársasági formában mûködõ gazdasági
társaság, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.). Az út
33. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kezelõje – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – építtetõnek
minõsül a vele – az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló miniszteri rendelet alapján – megkötött
szerzõdés szerinti felújítási, karbantartási, illetõleg fejlesztési feladatok tekintetében. Az építtetõ – a (11) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével, valamint a koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló utak kivételével – a Magyar
Állam javára és nevében jár el. Az országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt, illetve kisajátított földrészlet
a Magyar Állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül az építtetõ vagyonkezelésébe kerül, amelyet
köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az építtetõ a vagyonkezelõi jog bejegyzésére vonatkozó
földhivatali határozatot annak kézhezvételétõl számítottan haladéktalanul köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére tájékoztatásul megküldeni. Ezen ingatlanok vagyonkezelõi jogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak ingatlan-nyilvántartásból való törlése után igazgatási szolgáltatási díjat
nem kell fizetni.
(2) Az építtetõ – a koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló utak kivételével a (11) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével, a beruházás elõkészítéseként teljes körûen elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat.
Az építtetõ ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az építési
engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület elõkészítését (beleértve különösen a területszerzést, megelõzõ
régészeti feltárást, közmû kiváltást) és fejlesztést, továbbá lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. Az építtetõ építési
szerzõdéseket köt a megvalósításra, gondoskodik az építési mûszaki ellenõri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja
a mûszaki átadás-átvételt. Az építtetõre a gyorsforgalmi utak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló jogszabály
rendelkezései is irányadóak.
(3) A NIF Zrt. – az elkészült utak ideiglenes, és végleges forgalomba helyezése után – a felhasznált forrásokkal és
a létrehozott eszközökkel elszámol a Magyar Állam nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel.
Az elszámolás során a NIF Zrt. az utakat, és az egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb
eszközöket is magában foglaló földterületet, mint állami vagyont a vagyonkezelõi jogának egyidejû megszûnése
mellett közvetlenül átadja (nyilvántartásaiból az elszámolásra kapott forrásokkal szemben kivezeti) az MNV Zrt.
részére, amelyet az MNV Zrt. a miniszter által – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével –
kijelölt szervezet részére vagyonkezelésbe ad és azzal vagyonkezelési szerzõdést köt. A más vagyonkezelésében álló
állami vagyonon végzett értéknövelõ beruházások, felújítások, azokhoz kapcsolódó új eszköz létrehozása esetén
a NIF Zrt. azt a vagyonkezelõ részére adja át, amely köteles az MNV Zrt. felé a vagyonkezelési szerzõdésében foglaltak
szerint a vagyon értékének változásával elszámolni.
(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a (2) bekezdés szerinti építtetõi feladatokat az út kezelõje
látja el, azzal, hogy a felhasznált forrásokkal és a létrehozott eszközökkel a Magyar Állam nevében eljáró, a forrásokat
rendelkezésre bocsátó szervvel, a vele – külön jogszabály alapján – megkötött szerzõdés rendelkezései szerint
számol el.
(5) A (3) bekezdés szerinti vagyonátadás mentes az adó-, – ide nem értve az általános forgalmi adót – és illetékfizetési
kötelezettség alól. A miniszter által a (3) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt szervezet a beruházások befejezését
– azaz ideiglenes vagy végleges forgalomba helyezést – követõen térítés nélkül veszi át az országos közúthoz tartozó
értéknövelõ beruházást vagy földrészletet.
(6) A miniszter által a (3) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt szervezet a befejezett beruházások területének
rendezése során saját hatáskörben a Magyar Állam javára és nevében jár el. A befejezett beruházások területének
rendezéséhez megvásárolt vagy kisajátított földrészlet a Magyar Állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva,
ellenérték nélkül a miniszter által a (3) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül, amely
köteles azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. A miniszter által a (3) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt
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szervezet a vagyonkezelõi jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali határozatot haladéktalanul köteles az MNV Zrt.
részére tájékoztatásul megküldeni.
(7) Közút, közforgalom elõl el nem zárt magánút létesítéséhez, korszerûsítéséhez (továbbiakban együtt: építés),
forgalom részére történõ átadásához, megszüntetéséhez, elbontásához – mint fontos közérdekû és közcélú
tevékenység végzéséhez – a közlekedési hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárások ügyintézési
határideje 60 nap.
(8) Aki hatósági engedély nélkül épít utat, vagy az engedélyben foglaltaktól eltér, azt a közlekedési hatóság az eredeti
állapot helyreállítására vagy – amennyiben az út a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel vagy
megfelelõvé alakítható át – a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
(9) A közforgalom elõl elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a közforgalom elõl el nem zárt
magánutat a közforgalom elõl elzárni az utak forgalomszabályozásáról és forgalomba helyezésérõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározott módon, a magánút tulajdonosának (kezelõjének) a kérelmére, a közlekedési hatóság
engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét
az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak (kezelõnek) kell kezdeményeznie. A bárki
által igénybe vehetõ létesítményhez vezetõ utakat, valamint az azokhoz tartozó belsõ úthálózatot a közlekedési
hatóság engedélyével közútként (országos közútként, helyi közútként) vagy közforgalom elõl el nem zárt
magánútként kell megépíteni.
(10) Ha az út megszüntetését engedélyezték és más célra nem hasznosítható, az út vagyonkezelõje köteles azt
elbontani.
(11) A helyi önkormányzat – az országos közút tulajdonosának és vagyonkezelõjének elõzetes hozzájárulásával és
a közút kezelõjének szakfelügyelete mellett – építtetõnek minõsül az országos közutat vagy annak területét érintõ
autóbuszöböl-építés, útcsatlakozás kiépítése, kerékpárút-építés, csapadékelvezetõ rendszer, parkolósáv és járda
kiépítése esetében. A nem állami költségvetésbõl vagy nem uniós forrásból megvalósuló utak beruházója
– az országos közút tulajdonosának és vagyonkezelõjének elõzetes hozzájárulásával és a közút kezelõjének
szakfelügyelete mellett – építtetõnek minõsül az országos közutat vagy annak területét érintõ autóbuszöböl-építés,
útcsatlakozás kiépítése, kerékpárút-építés, csapadékelvezetõ rendszer, parkolósáv és járda kiépítése vonatkozásában.
(12) Törvény a gyorsforgalmi utak tervezésére, építésére és kivitelezésére az e törvényben foglaltaktól eltérõ
szabályokat állapíthat meg.
(13) A település forgalmi viszonyainak lényeges változását eredményezõ új közút építése vagy meglévõ közút
fejlesztése esetén – az eredeti cél megvalósulását közvetlenül nem szolgáló – további közlekedési célú beruházás
(pl. útszélesítés, új elkerülõ út építése, forgalomcsillapító szabályozás) megvalósítására vonatkozó igény a szükséges
hozzájárulások, beleegyezések megadásának feltételeként akkor terjeszthetõ elõ, ha egyébként a településen
a forgalomba helyezéstõl egy éven belül – az elvégzett hatásvizsgálatok szerint – létrejövõ forgalmi helyzet alapján
a beruházáshoz csatlakozó közutakon a forgalomnövekedés meghaladja a 25%-ot, és
a) az eltûrhetõ forgalomnagyság határértéke nem teljesül, vagy
b) a jogszabályban foglalt egyéb elõírás (pl. elõírt környezeti határérték) az útépítést követõen nem teljesül.”
18. §

(1) A Kkt. 29/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban
meghatározott]
„a) engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minõsül az építtetõ, a vagyonkezelõ, a közmûvek tulajdonosa, kezelõje,
továbbá az ügyféli minõség vizsgálata nélkül azon személyek, mint, az ingatlantulajdonos, vagy
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használó, akinek ingatlana a hatásterületen fekszik,”
(2) A Kkt. 29/B. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban
meghatározott]
„e) az engedélyezési eljárásokban hatásterületnek minõsül azon ingatlanok területe, amelyeket a tervezett
tevékenység terület-igénybevétellel érinti, vagy amely a tevékenységgel igénybevett ingatlan tervezési határok
közötti területével közvetlenül határos, vagy amelynek a kapubejárója az eljárás tárgyát képezõ útszakaszhoz
közvetlenül csatlakozik.”
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(3) A Kkt. 29/B. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha jogszabály az engedélyezési eljárás során helyszíni szemle tartását írja elõ, a közmeghallgatás a helyszíni
szemlével együtt lebonyolítható.
(8) A közlekedési hatóság a forgalomba helyezési eljárás során nem tart közmeghallgatást.”
19. §

A Kkt. a következõ 29/D. §-sal egészül ki:
„29/D. § Az építtetõ köteles a közúti projektek vonatkozásában közúti biztonsági hatásvizsgálatot és a tervezõtõl és
kivitelezõtõl független közúti biztonsági auditot készíttetni a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésrõl
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.”

20. §

A Kkt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elõl el nem zárt magánutakból áll. Az országos közutak az állam
tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok tulajdonában vannak. Magánútnak minõsülnek
a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok tulajdonában
álló területen lévõ utak. Magánútnak minõsül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen
lévõ, közforgalom elõl elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a vízügyi igazgatási szerv kezelésében lévõ
elsõrendû árvízvédelmi fõvonalakon a kerékpáros forgalom számára megnyitott út.”

21. §

A Kkt. 42/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közút kezelõjének hozzájárulása szükséges]
„b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény
építéséhez, bõvítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy
a szabályozási tervben szereplõ közlekedési és közmûterületen belül nyomvonal jellegû építmény elhelyezéséhez,
bõvítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy
kivágásához.”

22. §

A Kkt. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § A törvény alkalmazásában:
1. importáló: a külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok belföldi szerzõdéseirõl szóló jogszabály szerinti
külkereskedelmi társasági szerzõdés esetén a belföldi vállalat, bizományi szerzõdés esetén a megbízó, szállítási
szerzõdés esetén a megrendelõ, saját számlára történõ import esetén a külkereskedelmi vállalat, önálló
külkereskedelmi joggal felruházott gazdálkodó szervezet által behozott jármû esetén a gazdálkodó szervezet;
2. közúti jármû: közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve az önjáró és vontatott munkagépet is); az egyes
jármûfajták meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók;
3. közösségi közlekedés: menetrend alapján közlekedõ gépjármûvekkel végzett közforgalmú személyszállítás;
4. közúti személyszállítás: a közúti jármûvel végzett személyszállítás, valamint a személyszállító gépjármû
gépjármûvezetõvel együtt történõ rendelkezésre bocsátása;
5. közúti árufuvarozás: a közúti jármûvel végzett árufuvarozás, valamint az áruszállító gépjármû gépjármûvezetõvel
együtt történõ rendelkezésre bocsátása;
6. vevõszolgálati javítóhálózat: a jármûvek garanciális javítását és alkatrészellátását végzõ szervezetek rendszere;
7. út: a jármûvek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a jármûvek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére
szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni
az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévõ, közforgalom elõl elzárt utat is;
8. közforgalom elõl elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból
behajtani tilos” jelzõtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó kiegészítõ táblával jelzett út, amely
az ingatlan-nyilvántartásban magánútként van bejegyezve;
9. az út mûtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út
víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezetõ létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású
áthidaló mûtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló mûtárgy: áteresz;
10. az út tartozéka: a várakozóhely, pihenõhely, a vezetõoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági
célokat szolgáló mûszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzõtábla, jelzõlámpa, segélykérõ telefon,
parkolójegy-kiadó automata, sorompó), a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédõ erdõsáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi
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rendeltetésû erdõ), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggõ üzemi
gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlõ eszközök és hálózatok;
11. közúthálózat: az országos közutak és a helyi közutak összefüggõ rendszere;
12. az út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsût, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más
vízelvezetõ létesítményt is magában foglaló – külsõ széle;
13. az út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet;
14. útcsatlakozás: útnak, jármûforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltõ-állomás) területének, vagy
a jármûvek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása;
15. útépítési érdekeltségi hozzájárulás [31. § (2) bek.] szempontjából a közút használatában érdekeltek: a közút mentén
ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi vagy mezõgazdasági tevékenység céljára
szolgáló telephellyel rendelkezõ magánszemélyek és jogi személyek;
16. kerékpárút: jelzõtáblával kerékpárútként megjelölt közút;
17. gyalogút: jelzõtáblával gyalogútként megjelölt, vagy olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok
közlekedésére szolgál, és az úttesttõl tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény stb.) vagy két méternél nagyobb
távolság választja el;
18. belföldi üzemben tartó: az az üzemben tartó, akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye
a Magyar Köztársaság területén van;
19. iskolavezetõ: a közlekedési hatóság engedélyével végzett tanfolyami, szaktanfolyami képzést irányító személy;
20. szakoktató: a közúti jármûvezetõk képzésében oktatóként részt vevõ személy;
21. vizsgabiztos: a közúti jármûvezetõk vizsgáztatását végzõ személy (jármûvezetõi vizsgabiztos), valamint a közúti
közlekedési szakemberek vizsgáztatását végzõ személy (szaktanfolyami vizsgabiztos);
22. közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezetõ, vizsgabiztos, továbbá
22.1. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban
meghatározott
22.1.1. személytaxis szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató jármûvezetõ,
22.1.2. személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató jármûvezetõ,
22.1.3. személytaxis vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezetõ,
22.1.4. személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezetõ,
22.2. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet
folytató szakmai vezetõ,
22.3. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló külön
jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezetõ,
22.4. a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéshez kötött
tevékenységet folytató gépjármûvezetõ,
22.5. a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelõ- és rakodógépek kezelõinek képzésérõl és
vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelõi jogosítványhoz kötött tevékenységet folytató
gépkezelõ,
22.6. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló külön
jogszabályban meghatározott, szakkísérõi képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
22.7. a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló külön jogszabályban meghatározott,
autógáz-biztonsági képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
22.8. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete
2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló külön
jogszabályban meghatározott
22.8.1. veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
22.8.2. veszélyesáru-szállító gépjármûvezetõ,
22.9. a mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott
pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezõgazdasági vegyszer,
üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett jármûvezetõ,
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22.10. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének
belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltõ anyag szállítására eredményes vizsgát
tett jármûvezetõ;
23. várakozási terület: a 8. pont szerinti utak közül a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elõl el nem zárt magánút 11. pont szerinti tartozéka, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok és
egyéb közterületek jármûvel történõ várakozásra kijelölt része;
24. várakozási terület kezelõje: a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánút tartozékaként a 33. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet, a közösségi közlekedéssel érintett
közutak kivételével, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereken, parkokban, egyéb közterületen kialakított
várakozási terület tekintetében a tulajdonos helyi önkormányzat; a várakozási területen létesített parkolóóra,
jegykiadó automata az Ötv. 9. § (5) bekezdése szerinti szolgáltató tulajdonában, illetve használatában állhat;
25. tanfolyam: a közúti jármûvezetõk szervezett formában történõ képzése; a tanfolyam a képzési engedélynek
megfelelõen elméleti (tantermi vagy zárt rendszerû elektronikus távoktatás), és gyakorlati képzési részekbõl állhat;
26. szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek szervezett formában történõ képzése és továbbképzése;
a szaktanfolyam a képzési engedélynek megfelelõen elméleti (tantermi vagy zárt rendszerû elektronikus távoktatás),
és gyakorlati képzési részekbõl állhat;
27. közúti biztonsági auditor: a közúthálózat részét képezõ utak, úttartozékok vagy az út mûtárgyai engedélyezési és
kiviteli terveinek, valamint a megvalósult utak, úttartozékok vagy az út mûtárgyai forgalomba helyezés elõtti és
az üzemeltetés elsõ évében végzett – a tervezõtõl, az építtetõtõl és a kivitelezõtõl független – részletes, módszeres
mûszaki biztonsági ellenõrzést végzõ természetes személy;
28. zárt rendszerû elektronikus távoktatás (e-learning): elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag
formájában informatikai hálózaton (Internet, intranet) keresztül zárt rendszerû távoktatási képzésmenedzsment
rendszerrel megvalósító távoktatási forma, ahol az oktató, az oktatásszervezõ és a hallgató közös kommunikációs
eszköze a számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerû távoktatási képzésmenedzsment rendszer;
e törvény alkalmazásában a „zárt rendszerû elektronikus távoktatás” és az „e-learning” kifejezések azonos jelentéssel
bírnak;
29. zárt rendszerû távoktatási képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, LMS): a hallgató képzését
tervezõ, szervezõ és ellenõrzõ, a képzéshez szükséges digitális tananyagot valamint kiegészítõ ismeretanyagot
a képzési program szerint számára eljuttató (web böngészõben megjelenítõ), minõsített és tanúsított zárt informatikai
rendszer, mely a képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló képzési
programban rögzített elõrehaladását, ellenõrzõ kérésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét és végrehajtja
– a tanuló teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit.”
23. §

(1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következõ 26–30. alpontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
[a) a Kormány, hogy]
„26. a közlekedési infrastruktúra közúti biztonsági kezelése, közúti biztonsági hatásvizsgálat, a közúti biztonsági
auditálás, felülvizsgálat, valamint a baleseti adatgyûjtés részletes szabályait,
27. az e törvény szerinti közúti biztonsági auditori tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a közúti biztonsági
auditori tevékenységre vonatkozó engedély megszerzésének és az auditorok nyilvántartásának személyes adatot
nem tartalmazó adattartalmát, valamint a engedélyezésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási
szabályokat, a közúti biztonsági auditorok alap- és továbbképzésére vontkozó részletes szabályokat, továbbá a közúti
biztonsági auditori tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
28. a közlekedéspolitika részeként az intelligens közlekedési rendszerek nemzeti stratégiáját,
29. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló szabályokat,
30. a közúti jármûvek vezetésére jogosító engedély, a törzskönyv, a gépjármû hatósági engedélye és jelzése
gyártásának, forgalmazásának, kiadásának, használatának szabályait, helyszíni elvételük és visszavonásuk feltételeit,
az engedélyek és jelzések tartalmi, formai követelményét”
[rendeletben állapítsa meg.]
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(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
[b) a miniszter, hogy]
„27. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet, továbbá össztömeg-korlátozást meghaladó
jármûvek közúti közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, a díjfizetés, valamint a szakkíséret és kíséret
személyi és tárgyi feltételeirõl szóló szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 32–33. alpontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
[b) a miniszter, hogy]
„32. az intelligens közúti közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének feltételeit,
33. a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésérõl szóló iránymutatásokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
„i) a közlekedésrendészetért felelõs miniszter, hogy a megkülönböztetõ és figyelmezetõ jelzés felszerelésének,
engedélyezésének szabályait, használatuk és visszavonásuk rendjét,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(5) A Kkt. 48. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § következõ n) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„m) a közlekedésért felelõs miniszterrel egyetértésben
ma) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai,
jármûvei és magánútjai, valamint az általuk üzemben tartott jármûvek forgalomba helyezése és idõszakos vizsgálata
tekintetében az eltérõ rendelkezéseket, valamint
mb) az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter, hogy a rendvédelmi szervek tagjai, jármûvei és magánútjai,
valamint az általuk üzemben tartott jármûvek forgalomba helyezése és idõszakos vizsgálata tekintetében az eltérõ
rendelkezéseket,
n) a közlekedésért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az e törvény szerinti
auditori tevékenység engedélyezésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a díj beszedésével,
kezelésével, továbbá a nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
(6) A Kkt. 48. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 21. § (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírság befizetési határidejének elmulasztását követõ 8 napon belül
az eljáró hatóság kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál a szabályszegés elkövetéséhez használt jármû
forgalomból történõ kivonását.”
24. §

A Kkt. 49. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„e) az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelv (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra
közlekedésbiztonsági kezelésérõl, 3. cikk (1) bekezdés, 4. cikk (1) bekezdés, 9. cikk (4) bekezdés.”

25. §

(1) A Kkt. 18/B. § bevezetõ szövegében a „18/B–18/J. §-ok” szövegrész helyébe a „18/B–18/L. §-ok” szöveg, 24/B. §
(1) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 29/B. § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.
(2) A Kkt. 20. § (7) bekezdésében az „Az (1) bekezdés k) pontját kivéve” szövegrész hatályát veszti.
(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés h) pontja hatályát veszti.
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2. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
26. §

(1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. § (1) bekezdés m) pontjának helyébe
a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ o) ponttal egészül ki:
[(1) Az állam feladatai:]
„m) a légiforgalmi irányító szakszemélyzet képzésérõl való gondoskodás;”
„o) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerében kidolgozott teljesítménytervek
elfogadása és az Európai Bizottság számára történõ elküldése.”
(2) Az Lt. 2. § (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésnek]
„b) a d), az l), az n) és az o) pontjaiban felsorolt feladatokat a közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
a miniszter);”
[látja el.]

27. §

(1) Az Lt. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ feladatok tekintetében a katonai légügyi
hatóság jogosult
a) a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyével összefüggésben a kérelmezõ természetes
személyazonosító és lakcímadatait, elérhetõségét, a tevékenység ellátásához szükséges alkalmasság igazolása
céljából az igazoláshoz szükséges egészségi állapotára, kóros szenvedélyére vonatkozó adatait,
a vizsgaeredményeket, alkalmassági minõsítéseket, képesítéseket, továbbá, amennyiben a szakszolgálati engedély
kiadásának feltétele, a nyelvvizsga eredményeket,
b) a légiközlekedési szakszemélyzet vizsgáztatásával összefüggésben a vizsgázó természetes személyazonosító és
lakcímadatait, elérhetõségét, valamint a vizsgaeredményeket,
c) a szakszemélyzet repülõ-egészségügyi alkalmasság megállapításával és minõsítésével összefüggésben a vizsgált
személy természetes személyazonosító és lakcímadatait, elérhetõségét, a tevékenység ellátásához szükséges
alkalmasság igazolása céljából az igazoláshoz szükséges egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó adatot,
valamint az alkalmassági minõsítéseket,
d) légi jármû üzemben tartási, légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység végzésével
összefüggésben a tevékenységet végzõ szervezet szakmai irányítását ellátó személyek természetes személyazonosító
és lakcímadatait, elérhetõségét, továbbá a közremûködõ szakszemélyzet a) pont szerinti adatait,
e) a nemzeti minõségbiztosítási ellenõrök, védelmi oktatók, védelmi tisztek, meghatalmazott ügynökök, ismert
szállítók, a fedélzeti ellátmány vagy a repülõtéri készlet meghatalmazott beszállítójának természetes
személyazonosító és lakcímadatait, gazdasági társaság esetén cégnevét, székhelyét (telephelyét), elérhetõségét,
a vizsgaeredményeket, alkalmassági minõsítéseket, valamint képesítéseket
a légiközlekedés biztonsága, a tevékenyég ellátásához szükséges alkalmasság igazolása céljából az igazoláshoz
szükséges egészségi állapotra és kórós szenvedélyre vonatkozó adatok kivételével az adatok hitelességének utólagos
ellenõrzése, valamint nyilvántartás vezetése céljából kezelni.”
(2) Az Lt. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezõ – a Magyar Honvédség személyi állománya kivételével –
a szakszolgálati engedély, valamint a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó elõjogok, jogosultságok kiadása iránti
kérelem benyújtásával egyidejûleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, nem áll
a szakszolgálati tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy légi-jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt, és
hogy bíróság nem rendelte el kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a légiközlekedési hatóság, az állami célú
légiközlekedéssel összefüggõ feladatok tekintetében a katonai légügyi hatóság részére – annak a szakszolgálati
engedély, valamint a szakszolgálati engedélyhez kapcsolódó elõjogok, jogosultságok kiadása iránti kérelem elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a légiközlekedési hatóság
a (3) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.”
(3) Az Lt. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ feladatok tekintetében a katonai légügyi
hatóság az (1) bekezdés a)–e) pontjai szerinti adatokat a tevékenység folytatása megszüntetésének bejelentését
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követõ egy évig kezeli, a kezelt adatokat személyazonosító és lakcímadatok, elérhetõségi adatok nélküli anonimizált
formában statisztikai célokra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatokat szolgáltathat.”
(4) Az Lt. 3/A. § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A védelmi oktató és védelmi tiszt kijelölésének jóváhagyása iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg
a légiközlekedési hatóság a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes
intézkedések meghatározásáról szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet Melléklet 11.1.3. pont
b) alpontja alapján a kérelmezõnek a bûnügyi nyilvántartásból megkért adatait a kijelölés jóváhagyása iránti kérelem
jóváhagyási eljárásának befejezéséig kezeli.”
28. §

Az Lt. 26/A. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a 261/2004/EK rendelet 7–9. cikkei és 14. cikke szerinti kötelezettséget a személyszállítást végzõ
légifuvarozó nem saját alkalmazottja útján teljesíti, úgy köteles e kötelezettségeinek ellátására – arra engedéllyel
rendelkezõvel – szerzõdést kötni. Képviselõje vagy megbízottja tevékenységéért a légifuvarozó a felelõs.”

29. §

Az Lt. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A légiközlekedési szakszemélyzet képzésére a légiközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedés tekintetében
a katonai légügyi hatóság ad engedélyt.”

30. §

Az Lt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § Az állami célú légiközlekedés tekintetében a katonai légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szakszolgálat
ellátásához szükséges szakmai ismeretekre vonatkozó képzést a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt
intézetek végzik. A képzés feltételeirõl a honvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.”

31. §

Az Lt. 37. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Nemzetközi kereskedelmi repülõtér fejlesztésére és megszüntetésére a miniszter a repülõtér hatásterületén lévõ
települési (a fõvárosban a fõvárosi és az érintett kerületi) önkormányzat véleményének figyelembevételével ad
engedélyt. A települési önkormányzat véleményét a megkeresés kézbesítésétõl számított 30 napon belül adja meg.
A határidõ eredménytelen eltelte esetén úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat a megkeresésben foglaltakkal
egyetért.”

32. §

Az Lt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lajstromozásra kötelezett légijármû, illetve állami légijármû vezetéséhez, e légijármûvek és berendezéseik
légialkalmasságának, üzemképességének tanúsításához, továbbá az 53. § (7) bekezdése szerinti rendeletben
meghatározott egyéb tevékenységek ellátásához szakszolgálati engedély szükséges.”

33. §

Az Lt. 61/A. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A Társaság feladatai:]
„j) a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató szakszemélyzet munkahelyi képzése, illetve továbbképzése;”

34. §

(1) Az Lt. 66/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A törvényben, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban és közösségi rendeletben elõírt
a) légiközlekedési, légiközlekedéssel összefüggõ tevékenységre,
b) légijármû lajstromozására, nyilvántartására, üzemben tartására, biztosítására,
c) légiközlekedési akadályra,
d) nyilvános repülõrendezvényre,
e) szakszolgálati tevékenységre,
f) adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, bejelentésre,
g) légiközlekedés védelmére,
h) zajkorlátozásra
vonatkozó rendelkezések megsértõivel szemben – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és
a beszedett bírság összegének felhasználási rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –
100 000 000 Ft-ig terjedõ bírság szabható ki. A bírság kiszabásáról szóló határozattal szemben elõterjesztett
jogorvoslatnak a bírság megfizetésére nincs halasztó hatálya.”
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(2) Az Lt. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A bírságolással kapcsolatos eljárást:
a) a légiközlekedési hatóság, állami célú légiközlekedés tekintetében a katonai légügyi hatóság,
b) az (1) bekezdés g) pontjába tartozó esetekben – amennyiben az eljárás a rendõrségnél indult – a rendõrség
folytatja le.
(2a) A bírság összegét az eset összes körülményére – így különösen a jogsértés által érintettek körének nagyságára,
a jogsértés súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértés
veszélyességére vagy károsító hatására, a bekövetkezett kár mértékére, a helyreállíthatóság lehetõségére és
a jogsértéssel elért jogtalan elõny mértékére – tekintettel kell meghatározni.”
35. §

(1) Az Lt. 67. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatokat a nyilvános repülõtér üzemben tartója látja el. E feladatok
ellátására a nyilvános repülõtér üzemben tartója biztonsági szolgálatot vagy biztonsági õrséget hoz létre vagy bíz
meg.”
(2) Az Lt. 67. § a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a nyilvános repülõtér üzemben tartója a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatait nem
a légiközlekedés védelmével kapcsolatos jogszabályban és uniós rendeletben elõírtak szerint látja el, a védelmi
ellenõrzést és a (2) bekezdés alapján létrehozott biztonsági szolgálat vagy biztonsági õrség feladatait a nyilvános
repülõtér üzembentartójától a rendõrség a szükséges mértékben, részben vagy egészben átveszi. A feladatok átvétele
kapcsán a rendõrségnél felmerült indokolt költségeket a nyilvános repülõtér üzemben tartója köteles a rendõrségnek
utólag, a költség felmerülését követõ hónap huszadik napjáig megtéríteni. A nyilvános repülõtér üzemben tartója
az átvett feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát a feladatok átvételekor a rendõrség rendelkezésére
bocsátja. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatok rendõrség általi átvételének szabályait a Kormány
rendeletben határozza meg.
(2b) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek és személyek légiközlekedés védelmével kapcsolatos
tevékenységét a rendõrség és a légiközlekedési hatóság a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint
felügyeli és ellenõrzi.”
(3) Az Lt. 67. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A légiközlekedés védelme érdekében a kormány által rendeletben meghatározott repülõtér, a léginavigációs
szolgálatot ellátó szervezet, valamint a légijármû karbantartó és javító szervezet létesítményeinek nyilvánosság
számára hozzá nem férhetõ zárt területére – kivéve a repülõtér esetében az utasra a polgári légiközlekedés
védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülésének eseteit – belépõ személy sikeres védelmi
háttérellenõrzést követõen vagy sikeres védelmi háttérellenõrzésen átesett személy kíséretével léphet be. A földi
kiszolgálási tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet, meghatalmazott ügynök, ismert szállító, listás szállító,
biztonsági vállalkozás, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, fedélzeti ellátmány ismert beszállítója,
repülõtéri készlet ismert beszállítója által légiközlekedés-védelmi ellenõrzést végzõ személy csak sikeres védelmi
háttérellenõrzés után végezhet légiközlekedés-védelmi ellenõrzõ tevékenységet. A védelmi háttérellenõrzés
a belépésre jogosultság fennállása, illetve a védelmi ellenõrzõ tevékenység végzésének idõtartama alatt
megismételhetõ.”
(4) Az Lt. 67. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdésben nem említett esetekben, a repülõtér nyilvánosság számára hozzá nem férhetõ zárt területére
kíséret nélkül belépõ vagy ott tartózkodó személyek ellenõrzését a rendõrség végzi.”
(5) Az Lt. 67. § (7) bekezdése a következõ b) és e) pontokkal egészül ki:
[(7) A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott repülõtér azon területére, ahol
a belépés korlátozott (a továbbiakban: zárt terület) nem léphet be és a légiközlekedés területén – e törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – nem foglalkoztatható]
„b) az a külföldi állampolgár, aki a magyarországi tartózkodás szabályait megszegi, magyarországi tartózkodásának
jogszerûségét hitelt érdemlõen nem tudja igazolni, illetve aki a schengeni információs rendszerben körözés hatálya
alatt áll,”
„e) aki esetében a védelmi háttérellenõrzést 5 évre visszamenõleg a hatóságok nem tudják végrehajtani,”
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(6) Az Lt. 67. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A rendõrség a légiközlekedés védelme és a védelmi háttérellenõrzés céljából jogosult kezelni és közvetlen
hozzáféréssel átvenni a bûntettesek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen elõéletû
személyek nyilvántartásából, a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásából, az idegenrendészeti nyilvántartásból és
a schengeni információs rendszer körözési adatbázisából, valamint a repülõtér üzemeltetõje által kiadott repülõtéri
belépõkártyák, továbbá a személyek és gépjármûvek repülõtéri mozgásának nyilvántartására szolgáló
nyilvántartásból a (7) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott feltételekre vonatkozó adatokat, valamint az arra
vonatkozó adatokat, hogy az igazolás alanya nem áll-e a munkakörének megfelelõ foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt
a) a repülõtér zárt területére való belépést megelõzõ, illetve azt követõ ellenõrzés során,
b) annak ellenõrzése céljából, hogy a foglalkoztatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya létesítésekor és
annak fennállása alatt rendelkezik-e a feltételekkel.”
(7) Az Lt. 67. § a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A védelmi ellenõrzést végzõk vizsgáztatását a rendõrség végzi.”
36. §

Az Lt. a következõ 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) A 67. § (3) bekezdés alapján a légiutasoktól szedett díj a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátására
használható fel. A díj felhasználásának jogszerûségét a rendõrség a légiközlekedési hatóság bevonásával ellenõrzi.
(2) A díj felhasználására az üzemben tartó a légiközlekedési hatóság és a rendõrség jóváhagyásával elõzetes éves
felhasználási tervet készít, és a díj felhasználásáról részletes nyilvántartást vezet.
(3) A rendõrség a díj felhasználását korlátozza vagy megtiltja, továbbá elrendeli a díj általa meghatározott,
a szervezeten belüli légiközlekedés-védelmi feladatokra történõ felhasználását, amennyiben megállapítja, hogy azt
a nyilvános repülõtér üzembentartója nem az (1) bekezdésben meghatározott célra használta fel.
(4) A rendõrség a beszedett és az ellenõrzés alapján nem a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátására fordított díj
összegének ismételt, a rendõrség által meghatározott légiközlekedés-védelmi feladatok céljára való felhasználására
kötelezi a nyilvános repülõtér üzembentartóját.
(5) A rendõrség a (3) bekezdés alapján jár el, akkor is, ha a nyilvános repülõtér üzembentartója a légiközlekedési
hatóság, illetve a Bizottság légiközlekedés-védelmi minõségbiztosítási ellenõrzése során feltárt hiányosságok
kijavítását a légiközlekedési hatóság által megadott határidõre nem vagy nem megfelelõ módon hajtotta végre.”

37. §

Az Lt. 69. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvános repülõtér, a lajstromba bejegyzett polgári légijármû, a lajstromozásra nem kötelezett polgári légijármû
üzemben tartása, valamint polgári légiforgalmi irányító szolgálat által légiforgalmi irányítói tevékenység– harmadik
személynek okozott kár megtérítése céljából – felelõsségbiztosítási fedezet fennállása esetén végezhetõ. A nyilvános
repülõterek esetében a felelõsségbiztosítási fedezet összegét a tárgyévet megelõzõ három év statisztikai adatai
alapján számított átlagos éves utasforgalom alapján kell megállapítani.”

38. §

Az Lt. 71. § 12. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[71. § A törvény alkalmazásában
12. légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység:]
„e) a léginavigációs szolgálat és légiforgalmi szolgáltatások ellátása,”

39. §

Az Lt. 73. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatok rendõrség általi
átvételének és a rendõrség indokolt költségei megtérítésének szabályait rendeletben állapítsa meg.”

40. §

Az Lt. 74. § (1) bekezdésének t) és u) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap]
„t) a rendészetért felelõs miniszter, hogy – a miniszterrel egyetértésben – a védelmi ellenõrzést végzõ személyek
képzésének és vizsgáztatásának szabályait,
u) a rendészetért felelõs miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a védelmi ellenõrzést végzõk felügyeletének és
szakmai irányításának a szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg]
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41. §

(1) Az Lt. 74. § (1) bekezdés a következõ x) ponttal egészül ki:
[74. § (1) Felhatalmazást kap]
„x) a miniszter, hogy – a rendészetért felelõs miniszterrel és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
felelõs miniszterrel egyetértésben – a Magyar Köztársaság Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési
Programját és a Magyar Köztársaság Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minõségbiztosítási Programját.”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) Az Lt. 74. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Felhatalmazást kap]
„e) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés tekintetében – a rendészetért felelõs
miniszter és a 30. § (1) bekezdése szerinti engedélyezés tekintetében a miniszter egyetértésével – a légiközlekedési
szakszemélyzet képzésének részletes szabályait, valamint a képzést végzõ intézetek kijelölését,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) Az Lt. 74. § (2) bekezdés s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap]
„s) a miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a légiközlekedés védelme tekintetében
a rendészetért felelõs miniszter egyetértésével is – és a légiközlekedési hatóság által kijelölt zajgátló védõövezet által
érintett települési önkormányzatokkal egyeztetve a légiközlekedési bírság kivetésének a részletes szabályait és
a beszedett bírság összegének felhasználási rendjét,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) Az Lt. 74. § (2) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap]
„w) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy – a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a magyar állami
légijármûvek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrend részletes szabályait”
[rendeletben állapítsa meg.]

42. §

(1) Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következõ j)–m) ponttal egészül ki:
[74/A. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„j) a Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról;
k) a Bizottsági 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös
szabályok megállapításáról, 15. cikk;
l) a Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a légifuvarozókra és légi jármûvek üzemben tartóira vonatkozó
biztosítási követelményekrõl szóló 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról;
m) a Bizottság 691/2010/EU rendelete (2010. július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók
teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról, 12. cikk.”
(2) Az Lt. 74/A. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„e) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülõtéri díjakról.”

43. §

Az Lt. 38. § (2) bekezdésében az „A repülõtér körül biztonsági és zajgátló védõövezetet, illetve” szövegrész helyébe
a „Legalább a repülõtér területét magába foglaló biztonsági és zajgátló védõövezetet, vagy” szöveg, a 41. §
(2) bekezdésében a „nemzetközi kereskedelmi repülõtér” szövegrész helyébe a „kereskedelmi repülõtér” szöveg, 61. §
(5) bekezdés második mondatában a „repülésenként 600 forint, de összességében legfeljebb évi 300 millió forint.”
szövegrész helyébe a „repülésenként 850 forint, de összességében legfeljebb évi 500 millió forint.” szöveg, harmadik
mondatában a „huszadik napjáig” szövegrész helyébe a „tizenötödik napjáig” szöveg, a 66/A. § (4) bekezdésében
az „a légiközlekedési” szövegrész helyébe az „az eljáró” szöveg, a 66/A. § (5) bekezdésében az „a miniszter az”
szövegrész helyébe az „a miniszter a rendészetért, valamint az” szöveg, a 67. § (4) bekezdés második mondatában
az „utasonként 25 forint – de maximum évi 160 millió forint” szövegrész helyébe az „utasonként 50 forint – de
maximum évi 500 millió forint” szöveg, a „huszadik munkanapjáig” szövegrész helyébe a „tizenötödik napjáig” szöveg,
harmadik mondatában a „2006-tól kezdõdõen” szövegrész helyébe a „2012-tõl kezdõdõen” szöveg, 67. § (7) bekezdés
bevezetõ szövegrészében a „nem léphet be” szövegrész helyébe a „kizárólag utasként vagy kísérettel léphet be”
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szöveg, a 74. § (1) bekezdés z) pontjában a „nemzetközi kereskedelmi repülõtér” szövegrész helyébe a „kereskedelmi
repülõtér” szöveg lép.

3. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
módosítása
44. §

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Busztv.)
2. §-át követõen a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A közösségi közlekedés – mint közszolgáltatás – biztonságának és zavartalan mûködésének,
az autóbuszállomáson és trolibuszállomáson a közforgalom számára nyitva álló helyen, a megállóhelyen, valamint
az autóbuszok, trolibuszok belterében az autóbuszállomáson, trolibuszállomáson és megállóhelyen található
berendezések, az autóbusz, a trolibusz, továbbá az utasok, valamint az autóbusz- és trolibusz-üzem mûködését
biztosító személyek életének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme, továbbá az autóbusz- és trolibusz-üzem
mûködését biztosító személyek felelõsségének megállapítása céljából, a jogsértõ cselekmények megelõzése,
megszakítása és bizonyítása érdekében, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e törvényben meghatározott korlátozó
rendelkezések betartásával, a szolgáltató, valamint az autóbuszállomás, trolibuszállomás vagy megállóhely
üzemeltetõje (a továbbiakban együtt: szolgáltató) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül
megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, a készített kép- és hangfelvételt, valamint
az azon rögzített személyes adatot kezelni. E tevékenysége során a szolgáltató adatkezelést végzõ munkavállalója
adatfeldolgozónak minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer akkor alkalmazható, ha a jogsértések észlelése,
az elkövetõ tettenérése, vagy a jogsértõ cselekmények megelõzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhetõ el.
A szolgáltató az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásának szükségességét háromévente felülvizsgálja.
(3) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén – a vakok és
gyengénlátók számára is érzékelhetõ módon – köteles az autóbuszállomáson, illetve trolibuszállomáson és
megállóhelyek bejáratánál, az autóbuszra, illetve trolibuszra való felszállásra szolgáló peronoknál, valamint
az autóbuszokon, illetve trolibuszokon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni az elektronikus
biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának
helyérõl, a tárolás idõtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltetõ) személyérõl, az adatok megismerésére jogosult
személyek körérõl, továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek
az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseirõl.
(4) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelõrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen.
(5) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén, a megfigyeléssel érintett
járatokról, valamint autóbuszállomásról, trolibuszállomásról és megállóhelyrõl a szolgáltató a honlapján tájékoztatást
tesz közzé.”
2/B. § (1) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstõl számítva
a hetvenkettedik óra leteltekor azonnal meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. Felhasználásnak az minõsül, ha
a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, továbbá más személyes adatot bírósági vagy más hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználják.
(2) Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, vagy más személyes adatának rögzítése
érinti, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, továbbá más
személyes adat rögzítésétõl számított hetvenkét órán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy
az adatot annak kezelõje ne semmisítse meg, vagy ne törölje.
(3) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, továbbá más
személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól
számított hetvenkét órán belül, hogy a megsemmisítés mellõzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-,
valamint kép- és hangfelvételt, továbbá más személyes adatot meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.”

45. §

A Busztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. § (1) Az önkormányzat, illetve a miniszter (a továbbiakban együtt: ellátásért felelõs) feladatkörébe tartozik:]
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„b) a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelõ, a legszínvonalasabb és a köz számára legkevésbé
költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével legalkalmasabb szolgáltató
kiválasztása és megbízása, a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellenõrzése;”
46. §

A Busztv. 5. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[5. § A közszolgáltatási feladatokat és a kapcsolódó követelményeket a következõ szempontok figyelembevételével kell
meghatározni:]
„i) a közszolgáltatást ellátó közúti jármûvek energetikai és környezeti hatásai.”

47. §

A Busztv. 6. § (3) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi j) pont számozása k) pontra
módosul:
[A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplõ információkon túl tartalmaznia kell:]
„j) a közszolgáltatást ellátó közúti jármûvek üzemeltetésével járó, a jármû teljes élettartamára vetített, a tiszta és
energiahatékony közúti jármûvek használatáról szóló Kormányrendelet szerint megállapított energetikai és
környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát;”

48. §

A Busztv. 17. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A belföldi menetrend szerinti személyszállítást végzõ szolgáltatók autóbuszvásárlásaik során a közszolgáltatást
ellátó közúti jármûvek üzemeltetésével járó, a jármû teljes élettartamára vetített, a tiszta és energiahatékony közúti
jármûvek használatáról szóló kormányrendeletben foglaltakat figyelembe veszik.”

49. §

A Busztv. 18. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Ez a törvény a tiszta és energiahatékony közúti jármûvek használatának elõmozdításáról szóló, 2009. április
23-i 2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
50. §

(1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (1) bekezdése a következõ
4–8. ponttal egészül ki:
[Általános fogalmak:]
„4. kölcsönös átjárhatóság: egy vasúti pályahálózat azon képessége, amely lehetõvé teszi az ezeken
a pályahálózatokon elõírt teljesítményt elérõ vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól
a szabályozási, mûszaki és üzemeltetési feltételektõl függ, amelyeket az alapvetõ követelményeknek való megfelelés
érdekében be kell tartani;
5. nyomtáv: a vasúti pálya két sínszálának egymástól való távolsága;
6. normál nyomtáv: a vasúti pálya két sínszálának egymástól való távolsága 1435 mm;
7. keskeny nyomtáv: a normál nyomtávnál keskenyebb nyomtáv;
8. széles nyomtáv: a normál nyomtávnál nagyobb nyomtáv.”
(2) A Vtv. 2. § (5) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Egyéb fogalmak:]
„1. vasúti jármû: a vasúti pályán közlekedõ vontató, vontatott vagy önjáró, saját kerekein a vasúti sínen közlekedõ
jármû, amely a transzeurópai hagyományos és nagysebességû vasúti rendszerben az ÁME-k szerinti egy vagy több
alrendszerbõl, vagy ezen alrendszerek egy vagy több részébõl áll;”
(3) A Vtv. 2. § (5) bekezdése a következõ 19. ponttal egészül ki:
„19. turistavasút: vasúti személyszállítást végzõ és keskeny nyomtávú vasúti pályahálózatot mûködtetõ integrált
vasúti társaság.”
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51. §

(1) A Vtv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Egy vasúti társaság részére egy mûködési engedély adható ki vasúti pályahálózat mûködtetésre. Ha a vasúti
pályahálózat mûködtetõje nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõnek minõsül, a mûködési engedélyben erre
utalni kell.”
(2) A Vtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Saját célú vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítás nem végezhetõ, arra vasúti személyszállítási engedély
nem adható ki.”
„(8) Nem kell mûködési engedély
a) a turistavasútnak,
b) a sífelvonónak,
c) a saját célú vasúti pályahálózat mûködtetéséhez és a saját célú vasúti pályahálózaton áruszállítás végzéséhez.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott vasúti társaságok, valamint a vasúti közlekedési tevékenységet végzõ szervezet
tevékenységük megkezdését a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság részére bejelentik.”

52. §

(1) A Vtv. 8. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A vasúti társaság köteles bejelenteni a vasúti igazgatási szervnek, amennyiben mûködési engedélyköteles
tevékenységét szüneteltetni kívánja, vagy azzal felhagy. Amennyiben a vasúti igazgatási szerv a vasúti társaság
bejelentése alapján, vagy hatósági ellenõrzése során megállapítja, hogy a vasúti társaság nem teljesíti a mûködési
engedély kiadásának valamely feltételét vagy a vasúti közlekedési tevékenységét az engedélyben foglaltaktól
eltérõen gyakorolja, vagy e tevékenységét szünetelteti, a mûködési engedélyt hivatalból felfüggeszti. A felfüggesztés
hatálya alatt vasúti közlekedési tevékenység nem végezhetõ. A felfüggesztést elrendelõ határozat hatályon kívül
helyezésének akkor van helye, ha a vasúti társaság igazolta, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszûnt vagy
bejelenti, hogy a felfüggesztett tevékenységet tovább kívánja folytatni.
(7) A vasúti igazgatási szerv a mûködési engedélyt visszavonja, amennyiben a vasúti társaság a felfüggesztés
elrendelésének alapjául szolgáló körülményt hat hónapon belül nem hárítja el, vagy a vasúti társaság felszámolását
a bíróság jogerõs végzéssel elrendeli, vagy a vasúti társaság végelszámolással megszûnt.”
(2) A Vtv. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos valamely követelmény nem teljesítése esetén a mûködési engedély
felfüggesztése vagy visszavonása mellett a vasúti társaság részére a legfeljebb hat hónapos határozott idõtartamra
ideiglenes mûködési engedély adható, amennyiben a vasúti társaság továbbmûködése a vasúti közlekedés
biztonságát nem veszélyezteti.”

53. §

A Vtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alapján mûszaki hatósági engedély (a továbbiakban: mûszaki engedély) szükséges]
„b) vasúti jármû típusának engedélyezéséhez és a vasúti jármû üzembe helyezéséhez,”

54. §

A Vtv. 14. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Magyar Állam az (1) bekezdés szerinti jogát kizárólagos tulajdonában lévõ gazdasági társasága útján is
gyakorolhatja. Az állam tulajdonosi jogait gyakorló kizárólagos állami tulajdonú társaság e jogait nem ruházhatja át.”

55. §

A Vtv. a 21. §-t követõen a következõ 21/A–21/B. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A közösségi közlekedés – mint közszolgáltatás – biztonságának és zavartalan mûködésének,
a vasútállomáson a közforgalom számára nyitva álló helyen, a megállóhelyen, valamint a személyszállító vasúti
jármûvek belterében a vasútállomáson és megállóhelyen található berendezések, a vasúti jármû, továbbá az utasok,
valamint a vasúti közlekedés mûködését biztosító személyek életének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme,
továbbá a vasúti közlekedés mûködését biztosító személyek felelõsségének megállapítása céljából, a jogsértõ
cselekmények megelõzése, megszakítása és bizonyítása érdekében, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e törvényben
meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával, a vasúti társaság, a vasútállomás, vagy a megállóhely
üzemeltetõje (a továbbiakban együtt: megfigyelõ) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül
megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, a készített kép- és hangfelvételt, valamint
az azon rögzített személyes adatot kezelni. E tevékenysége során a megfigyelõ adatkezelést végzõ munkavállalója
adatfeldolgozónak minõsül.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer akkor alkalmazható, ha a jogsértések észlelése,
az elkövetõ tettenérése, vagy a jogsértõ cselekmények megelõzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhetõ el.
A szolgáltató az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásának szükségességét háromévente felülvizsgálja.
(3) A megfigyelõ az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén – a vakok és
gyengénlátók számára is érzékelhetõ módon – köteles a vasútállomások és megállóhelyek bejáratánál, a vasúti
jármûre való felszállásra szolgáló peronoknál, valamint a vasúti jármûveken figyelemfelhívó jelzést, ismertetést
elhelyezni az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített,
személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról,
a felvétel tárolásának helyérõl, a tárolás idõtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltetõ) személyérõl, az adatok
megismerésére jogosult személyek körérõl, továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseirõl.
(4) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelõrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen, fekvõ vagy hálófülkében.
(5) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén, a megfigyeléssel érintett
vonatokról, valamint vasúti állomásról és megállóhelyrõl a szolgáltató a honlapján tájékoztatást tesz közzé.”
21/B. § (1) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstõl számítva
a hetvenkettedik óra leteltekor meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. Felhasználásnak az minõsül, ha a rögzített kép-,
hang-, vagy kép- és hangfelvételt, továbbá más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják.
(2) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, vagy más személyes adatának
rögzítése érinti, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, továbbá
más személyes adat rögzítésétõl számított hetvenkét órán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti,
hogy az adatot annak kezelõje ne semmisítse meg, vagy ne törölje.
(3) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, továbbá más
személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól
számított hetvenkét órán belül, hogy a (2) bekezdés szerint a megsemmisítés mellõzését kérték, nem kerül sor,
a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, továbbá más személyes adatot meg kell semmisíteni, vagy
törölni kell.”
56. §

A Vtv. a 28. §-t követõen a következõ 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A Magyar Állam – a (2) bekezdés szerint – készfizetõ kezesként felel azon vasúti társaság állam által
indokoltnak elismert és az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitele és annak ügyleti
kamatai megfizetéséért, amellyel az állam a 28. § (1) bekezdés szerint közszolgáltatási szerzõdést kötött.
(2) Az állami készfizetõ kezesség mellett felvehetõ hitel összegét a Kormány nyilvános határozatában hagyja jóvá.
(3) A jogszabályi állami kezességért fizetendõ, az európai uniós szabályoknak megfelelõ, támogatástartalmat nem,
vagy azt az európai uniós támogatási szabályokkal összeegyeztethetõ módon tartalmazó kezességvállalási díj
mértékét a Kormány állapítja meg a (2) bekezdés szerinti nyilvános határozatában.
(4) Az (1)–(2) bekezdések szerinti állami kezesség esetén a hitel nyújtója a külön jogszabályban elõírt fedezet
elõírására, valamint a hitelcél teljesítésének vizsgálatára nem köteles.
(5) A vasúti társaság által az (1)–(2) bekezdések szerinti hitelfelvétel esetén az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.
közremûködése kötelezõ, amelynek formáját Kormányrendelet határozza meg.”

57. §

(1) A Vtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belföldön bejegyzett vasúti társaság a vasúti pályahálózatot – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel –
kizárólag a közlekedési hatóság által kiállított vasútbiztonsági tanúsítvány birtokában használhatja. A vasútbiztonsági
tanúsítvány igazolja, hogy a vasúti társaság létrehozta a biztonsági rendszerét, és a kockázatok korlátozása és a vasúti
pályahálózaton biztonságos vasúti közlekedési tevékenység végzése érdekében képes megfelelni az ÁME-kben,
valamint a nemzeti biztonsági szabályokban meghatározott követelményeknek.”
(2) A Vtv. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell vasútbiztonsági tanúsítvány
a) a turistavasútnak,
b) a sífelvonónak,
c) a saját célú vasúti pályahálózaton áruszállítás végzéséhez.”
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(3) A Vtv. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Vasúti pályahálózat irányítása, mûködtetése – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag
a közlekedési hatóság által kiállított vasútbiztonsági engedély alapján végezhetõ.”
(4) A Vtv. 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell vasútbiztonsági engedély
a) a turistavasútnak,
b) a sífelvonónak,
c) a saját célú vasúti pályahálózat irányításához, mûködtetéséhez.”
(5) A Vtv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az alapvizsgáztatást és az idõszakos vizsgáztatást a külön jogszabályban elõírt feltételeknek megfelelõ,
a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékébe felvett és a közlekedési hatóság elnöke által kinevezett
vizsgabiztosok tanúsító szervezetként végzik. A közlekedési hatóság eljárása során a vizsgák eredménye alapján adja
ki a hatósági bizonyítványokat.”
58. §

A Vtv. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vasúti pályahálózat mûködtetõje nem köteles a nyílt hozzáférést biztosítani
a) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntartott – nem átjárható – helyi és térségi vasúti pályahálózathoz,
b) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntartott elõvárosi vasúti pályahálózathoz,
c) a kizárólag a vasúti pályahálózat tulajdonosa által vagy az õ érdekében áruszállításra használt saját célú vasúti
pályahálózathoz,
d) a kizárólag honvédelmi célra használt vasúti pályahálózathoz.”

59. §

A Vtv. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § (1) A kizárólag egy, országos mûködési engedéllyel nem rendelkezõ vasúti társaság által árutovábbításra
használt térségi vasúti pályahálózatra az 51–67. §-okban foglaltakat azt követõen kell alkalmazni, hogy arra
vonatkozóan újabb hozzáférésre jogosult vasúti pályahálózat-kapacitás iránti igényt jelent be.
(2) A kizárólag saját célú mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaságokra az 59–66. §-okban foglaltakat nem kell
alkalmazni.”

60. §

A Vtv. 61. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felek között a vasúti pályahálózat-kapacitás rendelkezésre állására vonatkozó szerzõdés jön létre, ha
a hozzáférésre jogosult elfogadja a vasúti pályahálózat mûködtetõjének ajánlatát. Amennyiben a szerzõdõ felek
a pályahasználati szerzõdésben a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a szerzõdés tervezetét
a pályahálózat-mûködtetõ elõzetes hozzájárulás céljából a vasúti igazgatási szerv részére megküldi. A szerzõdés
a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak a vasúti igazgatási szerv elõzetes hozzájárulásának megfelelõen térhet
el. A szerzõdés egy példányát a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ köteles a vasúti igazgatási szerv részére
a mindkét fél által történõ aláírástól számított tizenöt napon belül megküldeni.”

61. §

A Vtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõt a (3) bekezdés szerinti értesítésben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítása tárgyában a hozzáférésre jogosulttal szemben
szerzõdéskötési kötelezettség terheli. Amennyiben a szerzõdõ felek a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el
kívánnak térni, a szerzõdés tervezetét a pályahálózat-mûködtetõ elõzetes hozzájárulás céljából a vasúti igazgatási
szerv részére megküldi. A szerzõdés a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak annyiban térhet el, amennyiben
a vasúti igazgatási szerv ehhez elõzetesen hozzájárult. A létrejött szerzõdés egy-egy példányát a nem független vasúti
pályahálózat-mûködtetõ köteles a vasúti igazgatási szerv és a VPSZ részére a mindkét fél által történõ aláírástól
számított tizenöt napon belül megküldeni.”

62. §

A Vtv. a következõ 70. §-sal egészül ki:
„70. §A vasúti igazgatási szerv által lefolytatott hatósági eljárásokban az ügyfél nem jogosult és a vasúti igazgatási
szerv nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani.”
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63. §

A Vtv. 74. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A vasúti igazgatási szerv jogosult a mûködési engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozó iratokról
másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához a vasúti társaságtól, a VPSZ-tõl, valamint a fejlesztési
közremûködõtõl információkat kérni. Az információk, adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály elõírhatja.”

64. §

A Vtv. 80–80/B. §-ai helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a Vtv. a 80/B. §-t követõen a következõ
80/C–80/E. §-okkal egészül ki:
„80. § (1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a mûszaki engedély kiadása,
b) a vasútbiztonsági tanúsítvány, kiegészítõ tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély kiállítása, meghosszabbítása,
módosítása és visszavonása, valamint az abban foglalt feltételek teljesítésének ellenõrzése,
c) a képzési engedély kiadása, az alapképzés és az idõszakos oktatás ellenõrzése, az alapvizsga és az idõszakos vizsga
alapján a hatósági igazolás kiállítása, továbbá annak ellenõrzése, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
tevékenységet végzõ munkavállaló a jogszabályban elõírt alapvizsgával és idõszakos vizsgával rendelkezik-e,
d) a vasúti pálya, a vasúti üzemi létesítmények, a vasúti jármûvek, a vasúti forgalom lebonyolításának, valamint
a vasúti közlekedéssel összefüggõ tevékenységek ellenõrzése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e
a jogszabályok elõírásainak, a hatósági engedélyekben és a hálózati, a forgalmi és a biztonsági szabályzatokban
foglaltaknak,
e) a vasúti jármûvek és a vasúti jármûre szerelt vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények hatósági
jelzésének kiadása,
f) a vasúti jármûvek, valamint a vasúti pályák nyilvántartásának vezetése,
g) a nemzeti vasútbiztonsági szabályok érvényesülésének figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó
javaslat kidolgozása, és a módosítással kapcsolatban a szakmai egyeztetés lefolytatása,
h) a (2) bekezdés szerinti éves jelentés elkészítése,
i) a vasútbiztonsági tanúsítvány, kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudnivalókról
ingyenesen hozzáférhetõ útmutató készítése,
j) együttmûködés és információcsere a más EGT-államokban mûködõ vasútbiztonsági hatóságokkal,
k) az utazó vasúti munkavállalók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések betartásának ellenõrzése,
amely nem érinti a munkaügyi hatóságnak a rá irányadó jogszabályban foglalt ellenõrzési hatáskörét,
l) a vasúti jármûvezetõi engedélyek kiállítása, megújítása, nyilvántartása, másolatok készítése, az engedélyek
felfüggesztése és visszavonása, valamint a kiállító vasúti társaság értesítése a tanúsítványok felfüggesztésének
kérésérõl, továbbá a tanúsítvánnyal kapcsolatos munkáltatói döntés felülvizsgálata,
m) az egészségi alkalmasság megállapítása, valamint a vizsgáló szervezet 36/B. § szerinti tevékenységének
ellenõrzése,
n) a képzést és vizsgáztatást, valamint az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végzõ személyek
nyilvántartásának vezetése,
o) a hálózati forgalmi és a biztonsági szabályzatok jóváhagyása,
p) a vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezése,
q) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(2) A közlekedési hatóság minden év szeptember 30-áig a vasútbiztonsági hatósági feladat- és hatáskörében végzett
tevékenységérõl készített éves jelentését megküldi az Európai Vasúti Ügynökségnek, és azt egyidejûleg honlapján is
közzéteszi.
(3) A közlekedési hatóság kérelemre induló eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) A közlekedési hatóság ellenõrzése és egyéb hivatalból indított eljárása során az ügyfél köteles az érdemi
döntéshez szükséges adatokat a hatóság felhívására megadni.
80/A. § (1) A közlekedési hatóság vasúti pályával és vasúti üzemi létesítménnyel kapcsolatos eljárásában ügyfélnek
minõsül a vasúti pálya vagy vasúti létesítmény építése, korszerûsítése, átalakítása és megszüntetése által
terület-igénybevétellel érintett, vagy a vasúti pálya, vagy a vasúti létesítménnyel szomszédos, továbbá a megvalósult
vasúti pálya, vagy vasúti létesítmény környezetvédelmi hatástanulmányában, ennek hiányában a mûszaki
tervdokumentációjában igazolt hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosa, vagy az ezen ingatlan vonatkozásában
a használat jogát biztosító dologi joggal rendelkezõ személy.
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(2) A közlekedési hatóság a 80. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott engedélyezési eljárásokban
a hiányosan benyújtott kérelemmel kapcsolatos – a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó – részletes
hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezését követõ naptól számított harminc napon belül adja ki.
(3) A közlekedési hatóság ügyintézési határideje a kérelemre indult, a 80. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott engedélyezési eljárásokban, és az ellenõrzési eljárásokban három hónap. A vasúti pálya létesítésével,
korszerûsítésével, átalakításával, használatbavételével, valamint a vasúti jármûvek típusengedélyezésével összefüggõ
hatósági eljárások ügyintézési határideje hat hónap. Az eljárás megindításáról az ügyfeleket és az érdekelteket
a közlekedési hatóság a kérelem beérkezésétõl számított tizenöt napon belül értesíti. A vasúti szakhatósági eljárás
ügyintézési határideje harminc nap.
(4) Az országos, térségi, elõvárosi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya és tartozékai, valamint vasúti
üzemi létesítmény engedélyezésével kapcsolatos jogerõs határozattal szemben újrafelvételi kérelem nem nyújtható
be.
(5) A közlekedési hatóság a vasútbiztonság körébe tartozó feladatait nem ruházhatja át, és annak elvégzésére más
szervezetet – közigazgatási szerv kivételével – nem kérhet fel.
(6) A 80. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásokban a kérelmet és mellékleteit magyar nyelven kell
benyújtani.
80/B. § (1) A közlekedési hatóság a 80. § (1) bekezdés n) és l) pontja szerinti személyekrõl a következõ adattartalommal
vezet nyilvántartást:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakhely, elektronikus levelezési cím.
(2) A közlekedési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a vasúti közlekedés biztonsága érdekében
nyilvántartja.
(3) A közlekedési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat addig az idõpontig tartja nyilván, amíg
a képzésre és vizsgáztatásra, valamint az egészségi alkalmasság vizsgálatára és véleményezésére való jogosultsága
fennáll.
(4) A közlekedési hatóság az általa kezelt adatokat személyazonosító adatok nélkül statisztikai célokra felhasználhatja,
azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
(5) A közlekedési hatóság az általa kezelt adatokat a külföldi hatóságok – különösen az Európai Unió Bizottsága és
annak szervei, a más EGT-tagállamokban mûködõ vasútbiztonsági hatóságok, valamint a más EGT-tagállamokban
mûködõ balesetvizsgáló szervezetek – megkeresése esetén továbbíthatja.
80/C. § (1) A közlekedési hatóság a 80. § (1) bekezdés m) pontja, továbbá a 81. § (2) bekezdése, (4) bekezdése,
(8) bekezdésének a)–d) pontja, (9) bekezdésének a) pontja, valamint (10) bekezdésének a) pontja alapján hozott
elsõfokú határozatát közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkavédelmi, környezet- vagy természetvédelmi
okból, továbbá a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(2) A 80. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárásokban hozott elsõfokú határozat ellen nem nyújthat
be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerû értesítés ellenére az eljárásban nem vett
részt.
(3) A 80. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások megindítására irányuló kérelem elektronikus úton nem
nyújtható be. A közlekedési hatóság által lefolytatott hatósági eljárásokban az eljárás megindítására kérelmet
benyújtó ügyfél a közlekedési hatósággal elektronikus kapcsolattartásra nem jogosult.
(4) A hatóság a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás megindításáról a kormányrendeletben
meghatározott adatbázisban regisztrált, ügyfélnek minõsülõ szervezetet az általa megadott elektronikus levélcímen
az eljárás megindításától számított nyolc napon belül értesíti.
(5) A kiemelt jelentõségû ügynek nyilvánított, vagy jogszabályban közérdekûnek minõsített vasúti pálya
kialakításával kapcsolatos mûszaki engedély – a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel –
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
(6) A 80. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárásban hozott döntés fellebbezéssel nem támadott
rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy
jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.
80/D. § (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vasúti közlekedési szakkérdésben szakértõ
igénybevételét írja elõ, vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, szakértõként – az igazságügyi
szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõn túl – kizárólag
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az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek
az igénybevételéhez fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, nem áll a vasúti közlekedési szakértõi tevékenységet kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai
képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát
– az igazságügyi szakértõ kivételével – a közlekedési hatóságnak vagy – a Kormány rendeletében meghatározott
szakterületek esetében – a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben
meghatározott területi mérnöki kamarának (a továbbiakban: kamara) bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.
(3) A közlekedési hatóság, vagy a kamara a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, a (2) bekezdés szerinti
bejelentést tevõ személyekrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult
személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi tevékenység végzésére való
jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a szakértõi
tevékenységet folytatni kívánó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû,
valamint nem áll vasúti közlekedési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(5) A közlekedési hatóság, vagy a kamara a vasúti közlekedési szakértõi tevékenység idõtartama alatt folytatott
hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy az engedéllyel rendelkezõ vasúti közlekedési szakértõ büntetlen
elõéletû-e, és nem áll-e a vasúti közlekedési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a közlekedési hatóság adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az engedéllyel rendelkezõ vasúti közlekedési szakértõ
büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a vasúti közlekedési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt áll-e.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti személyes adatokat a közlekedési hatóság, vagy a kamara a vasúti közlekedési
szakértõ nyilvántartásból való törlésérõl szóló döntés jogerõre emelkedéséig kezeli.
(7) Ha hatósági eljárásban vasúti közlekedési szakkérdésben szakértõ kirendelése szükséges, és jogszabály
meghatározott szakértõ igénybevételét nem írja elõ, e § szerinti szakértõt, ennek hiányában az igazságügyi szakértõi
tevékenységrõl szóló törvény szerinti igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõt kell kirendelni.
80/E. § (1) A vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásban az ügyintézési
határidõ az ÁME-knek megfelelõ vasúti jármû esetében a kérelem beérkezését követõ naptól számított két hónap.
(2) A vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásban az ügyintézési
határidõ az ÁME-knek nem megfelelõ vasúti jármû esetében
a) négy hónap a mûszaki dokumentáció beérkezését követõen,
b) két hónap a – a vasúti jármûvek üzembe helyezése engedélyezésérõl, idõszakos hatósági vizsgálatáról és hatósági
nyilvántartásáról szóló rendelet szerint a hatóság által kért – kiegészítõ információk vagy kockázatelemzés
kézhezvételét követõen.
(3) A közlekedési hatóság a vasúti jármû üzembe helyezése tárgyában hozott döntéssel szemben a fellebbezést
a döntés kézhezvételét követõ egy hónapon belül lehet elõterjeszteni.
(4) A döntést helybenhagyó vagy megváltoztató másodfokú döntést a kérelem megérkezését követõ naptól
számított két hónapon belül kell meghozni. A határozat helybenhagyása esetén a kérelmezõ a bíróságnál kérheti
a határozat felülvizsgálatát.
(5) Ha a vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásban a közlekedési
hatóság a döntését az elõírt határidõn belül nem hozza meg, a vasúti jármû üzembe helyezését a határidõ lejártát
követõ három hónap után engedélyezettnek kell tekinteni, amely csak arra a vasúti pályahálózatra hatályos, amelyre
a kérelem vonatkozott.”
65. §

A Vtv. 85/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85/A. § (1) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint fejlesztési közremûködõ a vasúti
pályahálózaton központi költségvetési és európai uniós támogatásból létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát
el a Magyar Állam nevében és állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén a Magyar Állam javára. A NIF Zrt.
– a feladat végrehajtása után – a felhasznált forrásokkal és a létrehozott eszközökkel elszámol a Magyar Állam nevében
eljáró, a forrást rendelkezésre bocsátó szervvel.
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(2) Az elszámolás során a létrehozott eszközöket a NIF Zrt. közvetlenül átadja (nyilvántartásaiból az elszámolásra
kapott forrásokkal szemben kivezeti) állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az MNV Zrt.-nek, nem állami
tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén a tulajdonosnak. A létrejövõ állami vagyont az MNV Zrt. a miniszter
egyetértésével megjelölt szervezet részére vagyonkezelésbe adja és azzal vagyonkezelési szerzõdést köt.”
66. §

(1) A Vtv. 88. § (1) bekezdésének k) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„k) az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályának minõsülõ vasúti pályákat, valamint a vasúti
pályáknak az egyes vasúti pályatípusok közötti átsorolásra vonatkozó szabályokat,
l) a vasúti pályákkal, a vasúti pálya tartozékaival és a vasúti üzemi létesítményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályait, valamint üzemeltetése, illetve üzemben tartása
ellenõrzésének részletes szabályait,
m) a vasúti társaság indokoltnak elismert és az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitel
esetében az állami kezességre vonatkozó részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következõ 10. ponttal egészül ki és az 1., 11. és 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„1. a mûködési engedélyezés részletes szabályait, a mûködési engedély felfüggesztésének és visszavonásának,
az ideiglenes engedély kiadásának részletes szabályait, valamint a tevékenység megkezdésének bejelentésére
vonatkozó szabályokat”
„10. a vasúti jármûvek nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó rendelkezéseket,
11. a vasúti pályák nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó rendelkezéseket,”
„23. a vasúti jármûvek karbantartását, vizsgálatát végzõ személyek és vizsgahelyek engedélyezésére vonatkozó
részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) A Vtv. 88. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
az e törvény szerinti szakértõi tevékenység bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat rendeletben
állapítsa meg.”

67. §

A Vtv. 89. § (1) bekezdése a következõ új l)–m) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„l) az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról
szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról 1. cikk 1. pont, 2. pont, 5. pont b) pontja, 7. és
9. pont,
m) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli
kölcsönös átjárhatóságáról 2. cikk b)–c) pontjai, 21. cikk (8) bekezdés, 23. cikk (7) bekezdés, 25. cikk (5) bekezdés.”

68. §

(1) A Vtv.
a) 2. § (4) bekezdés 6. pontjában az „az állam legalább többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló” szövegrész
helyébe „az állam legalább többségi befolyása alatt álló” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdés 10. pontjában a „tételek meghatározásáról szóló, 1970. december 18-ai 2598/70/EGK bizottsági
rendelet I. mellékletének” szövegrész helyébe a „tételek meghatározásáról szóló, 2006. június 9-i 851/2006/EK
bizottsági rendelet I. mellékletének” szöveg,
c) 8. § (5) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe az „annak bekövetkezése után 8 napon belül”
szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében az „a vontatási szolgáltatás mûködési” szövegrész helyébe az „a vontatási szolgáltatás
– a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – mûködési” szöveg,
e) 12. § (2) bekezdésében a „tevékenységének eredményét” szövegrész helyébe a „tevékenységének árbevételét és
eredményét” szöveg,
f) 14. § (1) bekezdésében, valamint 38. § (2) bekezdésében a „legalább többségi irányítást biztosító befolyással”
szövegrész helyébe „legalább többségi befolyással” szöveg,
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g)

30. § (3) bekezdésében a „80. § (4) bekezdésének g) pontja” szövegrész helyébe a „80. § (1) bekezdés g) pontja”
szöveg,
h) 31. § (2) bekezdés a) pontjában a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos
káresemény (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)” szöveg, a „veszélyre (várható veszélyre)” szövegrész
helyébe a „veszélyhelyzetre” szöveg,
i) 33. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ÁME-k és a nemzeti vasútbiztonsági szabályok alkalmazásával” szövegrész
helyébe a „az ÁME-k, a nemzeti vasútbiztonsági szabályok és a vasúti pályahálózatok üzemeltetésére vonatkozó
szabályok alkalmazásával” szöveg,
j) 53/C. § (4) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg,
k) 68/A. § (1) bekezdésében az „Az Mt. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló
törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit” szöveg,
l) 74. § (2) bekezdésében a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg,
m) 74. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Vtv.
a) 2. § (2) bekezdés 3. pontjában a „ , ideértve az ezekhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységeket is” szövegrész,
b) 2. § (2) bekezdés 4. pontjában a „ , valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatások” szövegrész,
c) 8/A. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti
vezetõje és” szövegrész,
d) 73. § (1) bekezdés g) pontja és (3) bekezdése,
e) 86. § (6) bekezdése, valamint
f) 3. melléklet II. pont d) alpontjában az „állomási és vonali üzemszünet felfüggesztése” szövegrész.

5. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete
2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló
2009. évi LVIII. törvény módosítása
69. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete 2009. évi
módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló 2009. évi
LVIII. törvény a 2. §-t követõen a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A bizonyítvány kiállítása és érvényességének meghosszabbítása céljából a közlekedési hatóság nyilvántartja
a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó képesítésérõl szóló bizonyítványának érvényességi idejét,
valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazat(ok)ra, valamint veszélyességi osztály(ok)ra vonatkozik.
(2) Az adatokat a bizonyítvány kiállításától számított öt évig kell megõrizni.
2/B. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó
kinevezésének és képesítésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

6. A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv C Függelékének Melléklete
2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl
szóló 2009. évi LIX. törvény módosítása
70. §

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló 2009. évi LIX. törvény a 2. §-t követõen
a következõ 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A bizonyítvány kiállítása és érvényességének meghosszabbítása céljából a közlekedési hatóság nyilvántartja
a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
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c) veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó képesítésérõl szóló bizonyítványának érvényességi idejét,
valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazat(ok)ra, valamint veszélyességi osztály(ok)ra vonatkozik.
(2) Az adatokat a bizonyítvány kiállításától számított öt évig kell megõrizni.
2/B. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó
kinevezésének és képesítésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
71. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben a nyilvántartás, az okmánytár mûködtetése és
az adatszolgáltatás részletes szabályait;
b) a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
a nyilvántartásból való adatszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét,
beszedésének módját, a kedvezmények, mentességek körét;
c) a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a közlekedési
igazgatási hatósági eljárások díjait, mértékét, megfizetésének módját és feltételeit.”

8. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása
72. §

(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-ának (1) bekezdése a következõ
n) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„n) a közúti jármûvek üzemeltetésével járó, a jármû teljes élettartamára vetített energetikai és környezeti hatások
megállapítására és figyelembevételére vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokat, valamint a kapcsolódó jelentési
kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat;”
(2) A Kbt. 407. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„i) – a törvény végrehajtására a 404. § (1) bekezdésének n) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott
kormányrendelettel, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvénnyel együtt – az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve a tiszta és energiahatékony közúti
jármûvek használatának elõmozdításáról.”

9. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
módosítása
73. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya
– a (2) bekezdésben megjelölt kivételekkel – az 1. számú mellékletben meghatározott üvegházhatású
gázkibocsátással járó tevékenységekre, az 1. számú melléklet XI. pontja szerinti tevékenység esetében csak olyan
légijármû üzemben tartóra, amely tekintetében a Magyar Köztársaság az adminisztrációért felelõs tagállam,
b) a kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek (a továbbiakban együtt: ÜHG-egység)
kereskedelmére terjed ki.”

74. §

Az Üht. 3. §-a a következõ h)–p) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„h) kereskedelmi légiközlekedési üzemben tartó: olyan légiközlekedési üzemben tartó, amely ellenérték fejében
menetrendszerûen vagy nem menetrendszerûen utasok, áru vagy postai küldemények szállítására irányuló
légiközlekedési szolgáltatást nyújt;
i) légijármû üzemben tartó: az 1. számú melléklet XI. pontjában meghatározott légiközlekedési tevékenység
folytatásának idején légijármûvet üzemben tartó személy, vagy ha ez a személy ismeretlen, vagy a légijármû
tulajdonosa által nem azonosított, a légijármû tulajdonosa;
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j) kibocsátások: üvegházhatású gázoknak valamely létesítményben található forrásokból a légkörbe történõ
kiengedése vagy az 1. számú melléklet XI. pontjában meghatározott légiközlekedési tevékenységet folytató
légijármûbõl az említett tevékenység tekintetében gázok kibocsátása;
k) légiközlekedési új belépõ: az a légijármû üzemben tartó,
ka) amely az 1. számú melléklet XI. pontja szerinti légiközlekedési tevékenységet 2010. december 31. után kezdi meg,
vagy
kb) amelynek tonnakilométer-adatai évente több mint 18%-kal nõnek a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti
idõszakban,
feltéve, hogy a tevékenység sem részben, sem egészben nem jelenti egy másik légijármû üzemben tartó által
korábban végzett légiközlekedési tevékenység folytatását;
l) légiközlekedési kibocsátási egység: az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére a légijármû üzemben tartó által
felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték meghatározott idõn belül történõ kibocsátását lehetõvé tevõ
forgalomképes vagyoni értékû jog;
m) a légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyisége:
ma) a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra a légijármû üzemben tartók számára kiosztandó
légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyisége a korábbi összes, légiközlekedésbõl származó kibocsátások
éves átlaga 97%-ának felel meg, amely esetben a referenciaév 2010.,
mb) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és
a tanácsi irányelv 11. cikk (2) bekezdésében említett, 2013. január 1-jén kezdõdõ idõszakra és a 30. cikk
(4) bekezdésében említett felülvizsgálatot követõ esetleges módosítások hiányában minden ezt követõ idõszakra
a légijármû üzemben tartók számára kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyisége a korábbi
légiközlekedésbõl származó összes kibocsátás 95%-a és az adott idõszakban eltelt évek száma szorzatának felel meg,
ebben az esetben a referenciaév az a naptári év, amely 24 hónappal az árveréssel érintett idõszak kezdete elõtt
véget ér;
n) légiközlekedésbõl származó korábbi kibocsátások: a 2004., 2005. és 2006. naptári évben az I. mellékletben felsorolt
légiközlekedési tevékenységet végzõ légijármûvek éves kibocsátásainak átlaga;
o) légiközlekedésnek tulajdonított kibocsátások: az 1. számú mellékletben felsorolt légiközlekedési tevékenységek
közé tartozó összes olyan repülésbõl származó kibocsátás, amely egy tagállam területén található repülõtérrõl indul
vagy egy ilyen repülõtérre harmadik országból érkezik;
p) adminisztrációért felelõs tagállam:
pa) az adott légijármû üzemben tartó számára a 2407/92/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban
üzembentartási engedélyt kiadó tagállam; és
pb) minden egyéb esetben az a tagállam, ahol a referenciaévben az adott légijármû üzemben tartó által végzett
repülésekbõl származó, légiközlekedésnek tulajdonított becsült kibocsátások mértéke a legnagyobb.”
75. §

Az Üht. 4. §-t megelõzõ alcíme és a 4. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység – az 1. számú melléklet XI. pontjában
meghatározott légiközlekedési tevékenység kivételével – a környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerõs kibocsátási
engedély alapján folytatható.
(2) A légijármû üzemben tartó köteles az 1. számú melléklet XI. pontja szerinti tevékenysége során keletkezõ
szén-dioxid kibocsátására és a tonnakilométer adataira nyomonkövetési tervet készíteni, és azt a környezetvédelmi
hatóság részére jóváhagyás céljából megküldeni.
(3) A környezetvédelmi hatóság e § szerinti kibocsátási engedély kiadására és nyomonkövetési terv jóváhagyására
vonatkozó eljárásáért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
76. §

(1) Az Üht. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A légijármû üzemben tartó az 1. számú melléklet XI. pontja szerinti, valamint az üzemeltetõ a kibocsátási engedély
hatálya alá tartozó üvegházhatású gáz kibocsátását köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok szerint
nyomon követni és arról a környezetvédelmi hatóság részére a tárgyévet követõ év március 31-ig hitelesített jelentést
tenni.”
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(2) Az Üht. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az üzemeltetõ vagy a légijármû üzemben tartó határidõre nem nyújtott be hitelesített jelentést, vagy a jelentés
nem felel meg az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban elõírt követelményeknek,
vagy nem a kibocsátási engedélynek vagy a jóváhagyott nyomonkövetési tervnek megfelelõen készült,
a környezetvédelmi hatóság a 17. §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett a teljes kibocsátást
a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg. A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetõ vagy a légijármû
üzemben tartó teljes kibocsátásának megállapítására az eljárás során jogosult az üzemeltetõ vagy légijármû üzemben
tartó költségére bejegyzett hitelesítõt megbízni.”
77. §

Az Üht. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A. § (1) Hitelesítõként a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezõ vagy az (5) bekezdés szerinti
bejelentést tevõ természetes személy vagy szervezet vehetõ igénybe.
(2) Hitelesítési tevékenység folytatását a környezetvédelmi hatóság annak engedélyezi,
a) aki egyéni hitelesítõ esetén büntetlen elõéletû, nem áll a hitelesítési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, és rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai feltételekkel,
b) aki hitelesítõ szervezet esetén munkavállalóként vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében
legalább két hitelesítõ szakértõt, ezen belül legalább egy vezetõ hitelesítõ szakértõt foglalkoztat, és
c) akivel szemben nem áll fenn e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok,
d) aki megfelel a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem tartalmazza az egyéni hitelesítõ természetes személyazonosító
adatait, valamint a hitelesítõ szervezet által foglalkoztatott legalább egy hitelesítõ szakértõ és legalább egy vezetõ
hitelesítõ szakértõ természetes személyazonosító adatait és levelezési címét.
(4) A hitelesítõ szervezet hitelesítési tevékenységét csak hitelesítõ szakértõ útján folytathatja.
(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ hitelesítõ a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történõ hitelesítési
tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentés
tartalmazza a hitelesítést végzõ természetes személy természetes személyazonosító adatait.
(6) Hitelesítõ szakértõként, illetve vezetõ hitelesítõ szakértõként az vehetõ igénybe, aki rendelkezik
a környezetvédelmi hatóság által kiadott, e tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
(7) A környezetvédelmi hatóság hitelesítõ szakértõi vagy vezetõ hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását annak
engedélyezi, aki büntetlen elõéletû, nem áll fenn vele szemben e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok,
nem áll a hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a Kormány
rendeletében meghatározott szakmai feltételekkel, és megfelel az ott meghatározott egyéb követelményeknek.
Az engedély iránti kérelem tartalmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait és levelezési címét.
(8) A hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg
a kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû és nem áll a hitelesítési vagy
hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a környezetvédelmi hatóság részére – annak
a hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a környezetvédelmi hatóság a (9) bekezdésben
meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.
(9) A környezetvédelmi hatóság hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a hitelesítõ vagy hitelesítõi szakértõ büntetlen
elõéletû-e, és nem áll-e a hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a környezetvédelmi hatóság adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási
rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a hitelesítõ vagy hitelesítõi szakértõ büntetlen
elõéletû-e, valamint, hogy a hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt áll-e.”

78. §

Az Üht. a következõ 5/B–5/F. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) A környezetvédelmi hatóság a hitelesítõi engedéllyel rendelkezõkrõl, valamint a hitelesítõ szakértõi, illetve
vezetõ hitelesítõ szakértõi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõkrõl, továbbá az 5/A. § (5) bekezdés
szerinti bejelentést tevõ hitelesítõkrõl nyilvántartást vezet.
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(2) A nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározottakon túl – az egyéni hitelesítõk és a hitelesítõ szakértõk, vezetõ hitelesítõ szakértõk
tekintetében tartalmazza az érintett személy természetes személyazonosító adatait, levelezési címét, telefonszámát,
faxszámát és elektronikus levelezési címét.
(3) Az 5/A. § alapján megismert személyes adatokat a környezetvédelmi hatóság
a) a hitelesítési vagy hitelesítõi szakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs befejezéséig, vagy
b) a hitelesítõ vagy hitelesítõi szakértõ nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy
a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.
(4) A környezetvédelmi hatóság 5/A. § szerinti engedélyezési eljárásáért külön jogszabályban meghatározott
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
5/C. § (1) A hitelesítõ nem folytathat hitelesítési tevékenységet azon létesítmény vagy légijármû üzemben tartó
kibocsátásai kapcsán, mely létesítmény üzemeltetõje, vagy amely légijármû üzemben tartó részére kibocsátási
egységkereskedelmi szolgáltatást végzett a szolgáltatás nyújtásának befejezését követõ 2 évig.
(2) A hitelesítõ és a hitelesítõ szakértõ nem folytathat hitelesítési tevékenységet azon létesítmény vagy légijármû
üzemben tartó tárgyévi kibocsátásai kapcsán, mely kibocsátások nyomon követésében, a kibocsátási adatok
meghatározásához szükséges adatszolgáltatásban, vagy a kibocsátási jelentés elkészítésében részt vett.
(3) A hitelesítõ és a hitelesítõ szakértõ nem tarthat fenn összeférhetetlen üzleti kapcsolatot a hitelesítési
tevékenységével érintett üzemeltetõvel, légijármû üzemben tartóval, más hitelesítõ gazdasági társasággal, illetve
kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezettel.
(4) Az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja
vagy könyvvizsgálója nem lehet a hitelesítési tevékenységével érintett üzemeltetõ vagy légijármû-üzemeltetõ vezetõ
tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója, vagy azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója és
közeli hozzátartozója.
5/D. § (1) A hitelesítõ szakértõ egyidejûleg csak egyetlen hitelesítõ gazdasági társasággal létesíthet munkaviszonyt,
vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyt.
(2) Az egyéni hitelesítõként is bejegyzett hitelesítõ szakértõ és a hitelesítõ szervezet között az (1) bekezdés szerint
létrejött jogviszony – ha a felek másképp nem rendelkeznek – nem érinti az egyéni hitelesítõ azon jogosultságát, hogy
a kormányrendeletben meghatározott létesítmények kibocsátásai kapcsán hitelesítési tevékenységet végezzen.
5/E. § (1) A hitelesítõ, a hitelesítõ szakértõ és az érintett üzemeltetõ között összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak
minõsül, ha
a) a hitelesítõ, vagy az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ
bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, vagy azok közeli hozzátartozója részesedéssel rendelkezik a hitelesítési
tevékenységével érintett üzemeltetõben vagy légijármû üzemben tartóban,
b) az üzemeltetõ, vagy légijármû üzemben tartó, vagy természetes személy üzemeltetõ, vagy légijármû üzemben
tartó esetén azok közeli hozzátartozója részesedéssel rendelkezik a részére hitelesítési tevékenységet végzõ hitelesítõ
szervezetben,
c) a hitelesítõ szervezetben és a hitelesítési tevékenységével érintett üzemeltetõben, vagy légijármû üzemben
tartóban ugyanazon személy rendelkezik részesedéssel, vagy
d) a hitelesítõ, vagy az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ
bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója és a hitelesítési tevékenységgel érintett üzemeltetõ, vagy légijármû üzemben
tartó, és azok vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója közt a hitelesítési tevékenység
függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn.
(2) A hitelesítõk, hitelesítõ szakértõk, és a kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltatást végzõ gazdálkodó
szervezetek között összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha
a) a hitelesítõ vagy a hitelesítõ szakértõ részesedéssel rendelkezik bármely más hitelesítõ szervezetben, vagy
kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezetben,
b) a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója, az egyéni hitelesítõ vagy
a hitelesítõ szakértõ más hitelesítõ szervezet, vagy kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzõ
gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója,
c) a hitelesítõ, vagy az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szakértõ, a hitelesítõ szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ
bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója és más hitelesítõ szervezet, illetve kibocsátási egységkereskedelmi szolgáltató
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tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet, és annak vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy
könyvvizsgálója közt a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony áll fenn.
5/F. § (1) A hitelesítõ, és a hitelesítõ szakértõ köteles az összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétõl számított
25 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
(2) A hitelesítõ, és a hitelesítõ szakértõ köteles az összeférhetetlenséget annak felmerülésétõl számított 45 napon
belül megszüntetni és arról a környezetvédelmi hatóságot tájékoztatni.
(3) Amennyiben a hitelesítõ, vagy a hitelesítõ szakértõ az (1), és a (2) bekezdés szerinti bejelentést, tájékoztatást
elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékû
bírság megfizetésére kötelezi.
(4) Amennyiben a hitelesítõ, vagy a hitelesítõ szakértõ az összeférhetetlenséget 45 napon belül nem szünteti meg,
a környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonja, egyidejûleg törli a hitelesítõt, vagy a hitelesítõ szakértõt
a hitelesítõi nyilvántartásból, a hitelesítõ szakértõi nyilvántartásból, valamint az európai közösségi hitelesítõnek
az összeférhetetlenség megszüntetéséig megtiltja a tevékenység folytatását, és ezzel egyidejûleg törli az európai
közösségi hitelesítõk nyilvántartásából.
(5) Hitelesítõ szervezetek összeolvadása esetén a feleknek az (1) bekezdés szerinti bejelentésben nyilatkozniuk kell,
hogy melyik társaság hitelesítõi jogosultságát kívánják fenntartani.”
79. §

Az Üht. 6. § (6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Kiosztási Tervet és a Kiosztási Listát az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jóváhagyását követõen
a Kormány rendeletben hirdeti ki.”

80. §

Az Üht. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ÜHG-egység a 15. § szerinti forgalmi jegyzékben való bejegyzéssel jön létre a Magyar Állam vagyonába tartozó
forgalomképes vagyoni értékû jogként.
(2) Az ÜHG-egységek feletti vagyonkezelõi jogot az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja. A vagyonkezelõi jogot a miniszter az általa kijelölt központi költségvetési szerv útján is gyakorolhatja.
(3) Az ÜHG-egység a kiosztás szerinti kereskedési idõszakra érvényes. A kibocsátási egység a forgalmi jegyzékbõl való
törléssel szûnik meg.
(4) A második és az azt követõ kereskedési idõszakokat követõen a 11. § szerinti kötelezettség teljesítése után
fennmaradó kibocsátási egységek törlésével egyidejûleg a kibocsátási egységek jogosultjának 15. § (2) bekezdés
szerinti számláján külön jogszabály szerint új kibocsátási egységek kerülnek nyilvántartásba vételre (jóváírás).
(5) Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-megállapodásban
részes államok) által létrehozott ÜHG-egységet a környezetvédelmi hatóság a 11. §-ban foglalt kötelezettség
teljesítéséhez érvényesnek ismeri el.”

81. §

Az Üht. a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A–10/D. §-sal egészül ki:

„A légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztása a légijármû üzemben tartóknak
10/A. § (1) A légijármû üzemben tartó minden egyes kereskedési idõszakra a miniszternél kérelmezheti
térítésmentesen kiosztható légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását.
(2) A kérelmeket a miniszter a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti kereskedési idõszakra vonatkozóan
2011. június 30-ig, majd azt követõen a kérelemmel érintett kereskedési idõszak kezdetét megelõzõen legalább
18 hónappal megküldi a Bizottságnak.
(3) Az adminisztrációért felelõs tagállam a Bizottság határozata alapján, annak elfogadását követõ 3 hónapon belül
határozattal közzéteszi a kérelmet benyújtó minden egyes légijármû üzemben tartó részére az adott idõszakra
kiosztott légiközlekedési kibocsátási egységek teljes számát, és az egyes üzemben tartók számára az egyes évekre
kiosztott légiközlekedési kibocsátási egységek számát.
(4) A környezetvédelmi hatóság a tárgyév február 28-áig gondoskodik a légiközlekedési kibocsátási egységeknek
a légijármû üzemben tartó számláján való jóváírásáról.
10/B. § (1) A légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének a Bizottság által meghatározott
referenciaérték alapján kiszámított része térítés nélkül kerül kiosztásra a légijármû üzemben tartók részére. A teljes
mennyiség Bizottság által meghatározott része és a közösségi külön tartalékalapból ki nem osztott légiközlekedési
kibocsátási egységek árverésen kerülnek értékesítésre, a Bizottság által elfogadott részletes szabályok szerint.
A kiosztás átruházásnak minõsül.
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(2) A légiközlekedési kibocsátási egységeknek a Bizottság által meghatározott referenciaérték alapján kiszámított
része a közösségi külön tartalékalapból kerül kiosztásra a légiközlekedési új belépõk részére. A kiosztás ez esetben is
átruházásnak minõsül.
10/C. § (1) A légiközlekedési új belépõ a 2013. január 1-tõl kezdõdõ kereskedési idõszakra a miniszternél kérelmezheti
térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását.
(2) A kérelmeket a miniszter legkésõbb 2015. december 31-ig megküldi a Bizottságnak.
(3) Az adminisztrációért felelõs tagállam a Bizottság határozata alapján, annak elfogadását követõ 3 hónapon belül
határozattal közzéteszi a kérelmet benyújtó minden egyes légiközlekedési új belépõ részére a külön tartalékalapból
kiosztott légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségét, és az egyes légiközlekedési új belépõk számára
az évente kiosztott légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségét.
(4) A 3. § k) pont kb) alpontjában meghatározott új belépõ légijármû üzemben tartó részére legfeljebb
1 000 000 légiközlekedési kibocsátási egység osztható ki.
10/D. § A légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására
kiadott jogszabály állapítja meg.”
82. §

Az Üht. 11. §-t megelõzõ alcíme és a 11. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az ÜHG-egységek visszaadása
11. § (1) Az üzemeltetõ és a légijármû üzemben tartó köteles az 5. § (1) bekezdés szerint nyomon követett és hitelesített
tárgyévi kibocsátásának megfelelõ mennyiségû kibocsátási egységet vagy légiközlekedési kibocsátási egységet
a tárgyévet követõ év április 30-ig visszaadni a Magyar Állam részére.
(2) Az üzemeltetõ és a légijármû üzemben tartó köteles az 5. § (4) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság által
megállapított teljes kibocsátásnak megfelelõ mennyiségû kibocsátási egységet vagy légiközlekedési kibocsátási
egységet – a környezetvédelmi hatóság felszólítására – a Magyar Állam részére visszaadni.
(3) A légiközlekedési kibocsátási egységeket kizárólag a légiközlekedési kibocsátási egységek visszaadásával
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére lehet felhasználni. A légijármû üzemben tartó a visszaadási kötelezettség
teljesítéséhez felhasználhat kibocsátási egységet.”
83. §

Az Üht. 12. §-t megelõzõ alcíme és a 12. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az ÜHG-egységek átruházása
12. § (1) Az ÜHG-egységek az EGT-megállapodásban részes államok, az ott lakóhellyel rendelkezõ bármely természetes
személy, székhellyel rendelkezõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére szabadon
átruházhatók.
(2) Az ÜHG-egységek az EGT-megállapodásban részes államokon kívüli állam (a továbbiakban: harmadik ország),
az ott lakóhellyel rendelkezõ természetes személy, székhellyel rendelkezõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet részére az Európai Közösség által a harmadik országgal kötött megállapodás feltételei szerint
ruházhatók át.”
84. §

Az Üht. a 12. §-t követõen a következõ alcímmel és 12/A. §-sal egészül ki:

„A légiközlekedési kibocsátási egységek vagyonkezelése
12/A. § (1) A légiközlekedési kibocsátási egységek vagyonkezelésére e törvény erejénél fogva a miniszter jogosult.
A vagyonkezelõi jogot a miniszter az általa kijelölt központi költségvetési szerv útján is gyakorolhatja.
(2) A térítésmentesen ki nem osztott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítésére a miniszter jogosult,
az értékesítés árverés útján történik. A vagyonkezelési szerzõdés tartalmára, a légiközlekedési kibocsátási egységek
vagyonkezelésére, értékesítésére és az értékesítésbõl származó bevételek felhasználására vonatkozó részletes
szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) A légiközlekedési kibocsátási egységek állami vagyonkörbe való kerülésének tényérõl, illetve azok teljes
mennyiségérõl a nemzeti forgalmi jegyzékben való bejegyzésüket követõ 21 napon belül a miniszter tájékoztatja
az állami vagyon kezeléséért felelõs szervet.
(4) A légiközlekedési kibocsátási egységek árverésen történõ értékesítésébõl származó bevételnek
az Éghajlatváltozási Stratégiával és Éghajlatváltozási Programmal összhangban történõ, valamint az Európai Unióban
és harmadik országokban bekövetkezõ éghajlatváltozás kezelésére fordított felhasználásáról a miniszter e törvény és
a végrehajtására kiadott jogszabály szerint dönt. A bevételt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
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célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelõk általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.
(5) A bevételek felhasználásáról a miniszter évente beszámol az Országgyûlésnek. A miniszter az árverést követõ évre
vonatkozó zárszámadási törvény hatálybalépését követõen tájékoztatja a Bizottságot az árverésbõl származó
bevételek felhasználásáról.”
85. §

Az Üht. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A
a) létesítmény üzemeltetõje, vagy a
b) légijármû üzemben tartó
ÜHG-egységek visszaadására irányuló kötelezettségének teljesítése során az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló törvény szerinti
kibocsátás-csökkentési egységet, vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egységet is felhasználhat a külön jogszabályban
meghatározott mértékig.”

86. §

Az Üht. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Ha az üzemeltetõ a kibocsátási engedély megszerzésére, a változások bejelentésére, a kibocsátások nyomon
követésére, jelentésére és a jelentés hitelesítésére, valamint a kibocsátási egység visszaadására irányuló
kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetõt e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékû bírság megfizetésére kötelezi. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a környezetvédelmi hatóság – a kötelezettségszegés súlyára figyelemmel –
a tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy a kibocsátási engedélyt visszavonja.
(2) Ha a légijármû üzemben tartó a nyomonkövetési terv jóváhagyásának megszerzésére, a változások bejelentésére,
a kibocsátások nyomon követésére, jelentésére és a jelentés hitelesítésére, valamint a légiközlekedési kibocsátási
egység visszaadására irányuló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi
hatóság e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékû bírság megfizetésére kötelezi.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a környezetvédelmi hatóság a (6) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét
kezdeményezi.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül, ha az üzemeltetõ vagy a légijármû üzemben
tartó a jelentési és hitelesítési kötelezettségének, vagy az ÜHG-egységek visszaadására irányuló kötelezettségének
határidõre részben vagy egészben nem tesz eleget, a megfelelõen hitelesített jelentés benyújtásáig vagy
az ÜHG-egységek visszaadásáig nem jogosult ÜHG-egységek átruházására.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül, amennyiben az üzemeltetõ vagy a légijármû
üzemben tartó a jelentési vagy hitelesítési kötelezettségének, vagy az ÜHG-egységek visszaadására irányuló
kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetõ vagy
a légijármû üzemben tartó nevét és a kötelességszegés tényét nyilvánosságra hozza.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírság megfizetésére tekintet nélkül az üzemeltetõ és a légijármû üzemben tartó
köteles az elmulasztott ÜHG-egységekkel egyezõ mennyiségû ÜHG-egységet a tárgyévet követõ második év április
30-ig visszaadni. Ennek elmulasztása esetén a tárgyévet követõ harmadik évben az üzemeltetõ és a légijármû
üzemben tartó számláján a mulasztással érintett mennyiséggel csökkentett mennyiségû ÜHG-egység kerül jóváírásra.
(6) Amennyiben a légijármû üzemben tartó nem tesz eleget az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben elõírt követelményeknek, és az e törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmény
alkalmazása sem vezet eredményre, a miniszter kérelemmel fordul a Bizottsághoz, hogy az érintett légijármû
üzemben tartóra vonatkozóan mûködési tilalmat állapítson meg.
(7) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírság a környezetvédelmi hatóság bevétele.”

87. §

Az Üht. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Az üzemeltetõ a kibocsátási engedély jogerõre emelkedésétõl, a légijármû üzemben tartó pedig
a légiközlekedési kibocsátási egységeknek a számláján történõ jóváírása napjától éves felügyeleti díjat köteles fizetni
a tárgyévet követõ év február 28-ig. A környezetvédelmi hatóság a felügyeleti díjat az ÜHG-egységek kereskedelmi
rendszerének mûködtetésével kapcsolatos tevékenységének fedezetére fordítja.
(2) E törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti bezáró létesítmény üzemeltetõje köteles a létesítmény
bezárásának bejelentésével egyidejûleg a bezárás évére megállapított felügyeleti díj teljes összegét megfizetni.
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(3) Az üzemeltetõ által fizetendõ felügyeleti díj mértékét az állami költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg.
(4) A felügyeleti díj mértéke az elsõ légiközlekedési kereskedési idõszak alatt a légijármû üzemben tartó részére
kiosztott minden egyes légiközlekedési kibocsátási egység után évi 8 forint. A második és az azt követõ légiközlekedési
kereskedési idõszak alatt fizetendõ felügyeleti díj mértékét az állami költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg.
(5) Amennyiben az üzemeltetõ vagy a légijármû üzemben tartó a felügyeleti díjat határidõben nem fizeti meg,
a környezetvédelmi hatóság a határidõ lejártát követõ 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének
elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.
(6) A felügyeleti díj fizetésére vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja
meg.”
88. §

(1) Az Üht. 20. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„c) az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért fizetendõ bírság mértékét és
a fizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait;”
(2) Az Üht. 20. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„f) a hitelesítési és a hitelesítõ szakértõi, vezetõ hitelesítõ szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeit,
a hitelesítési tevékenységre, valamint a hitelesítõ szakértõi, vezetõ hitelesítõ szakértõi tevékenységre jogosító
engedély kiadásának rendjét és az 5/A. § (5) bekezdése szerinti bejelentés részletes szabályait, továbbá a hitelesítõk,
valamint a hitelesítõ szakértõk, vezetõ hitelesítõ szakértõk és az 5/A. § (5) bekezdése szerinti bejelentést tevõk
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá a hitelesítési és a hitelesítõ szakértõi, vezetõ hitelesítõ szakértõi tevékenységre
jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket, valamint az összeférhetetlenségi okok bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek
megszegéséért fizetendõ bírság mértékét és a fizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait;”
(3) Az Üht. 20. § (5) bekezdése a következõ g)–i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„g) a légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályait, a Magyar Állam tulajdonába tartozó
légiközlekedési kibocsátási egységekkel való gazdálkodásra, vagyonkezelésre, értékesítésre, az értékesítésbõl
származó bevételek felhasználására és a vagyonkezelési szerzõdés tartalmára vonatkozó részletes szabályokat;
h) a légiközlekedési tevékenységbõl származó kibocsátások nyomonkövetésére, jelentésére és a légiközlekedési
kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó részletes szabályokat;
i) az ÜHG-egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért fizetendõ számlavezetési díj és késedelmi pótlék
mértékét és megfizetésének szabályait.”
(4) Az Üht. 20. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a nyomonkövetési tervek
jóváhagyásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének részletes szabályait.”
(5) Az Üht. 20. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben
szabályozza a felügyeleti díj megfizetésének részletes eljárási szabályait.”
(6) Az Üht. 20. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) E törvény a végrehajtására az (5) és (6) bekezdésekben foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal
együtt
1. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
és a 96/61/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
2. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv projektmechanizmusaira tekintettel történõ módosításáról szóló,
2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
3. a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének a légiközlekedésre történõ kiterjesztése céljából történõ módosításáról szóló, 2008. november 19-i
2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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Az Üht. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

90. §

(1) Az Üht. 2. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Az EUMSZ, különösen annak 106. és 107. cikke értelmében a Kiosztási Terv nem részesíthet indokolatlan elõnyben
bizonyos vállalkozásokat vagy tevékenységeket.”
(2) Az Üht. 2. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. A Kiosztási Terv tájékoztatást adhat arról is, hogy miként veszi figyelembe az EGT-megállapodásban részes
államokon kívüli országok vagy szervezetek okozta verseny hatásait.”

91. §

Az Üht. 5. § (2) bekezdésében „Az üzemeltetõ ” szövegrész helyébe az „Az üzemeltetõ és a légijármû üzemben tartó”
szöveg, a (3) bekezdésben az „az üzemeltetõ” szövegrész helyébe az „az üzemeltetõ és a légijármû üzemben tartó”
szöveg, a 7. §-t megelõzõ alcím címében a „kibocsátási egység” szövegrész helyébe az „ÜHG-egység” szöveg, a 10. §
(3) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 10. § (5) bekezdésében
a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a 15. § (1) bekezdésében a „kibocsátási
egységek” szövegrész helyébe az „ÜHG-egységek” szöveg, a (2) bekezdésben a „kibocsátási egység” szövegrész
helyébe az „ÜHG-egység” szöveg, a (3) bekezdésben a „kibocsátási egységek” szövegrész helyébe az „ÜHG-egységek”
szöveg, a 16. §-t megelõzõ alcím címében az „A kibocsátási egységkereskedelem” szövegrész helyébe az
„Az ÜHG-egyégek kereskedelmének” szöveg, a 16. §-a nyitó szövegrészében az „A kibocsátási egységkereskedelemmel”
szövegrész helyébe az „Az ÜHG-egységek kereskedelmével” szöveg, a 18. § (1) bekezdésében az „a kibocsátási
egységkereskedelmi rendszer” szövegrész helyébe az „az ÜHG-egységkereskedelmi rendszer” szöveg lép.

92. §

(1) Hatályát veszti az Üht. 9. § (3) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése és a 20. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai
feltételeirõl szóló 183/2005. (IX.13.) Korm. rendelet 9–12. §-a.

10. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetésérõl szóló 1995. évi LXXXII. törvény
módosítása
93. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetésérõl szóló 1995. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter, az
erdõgazdálkodásért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, a vízgazdálkodásért felelõs miniszter,
a környezetvédelemért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.”

11. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának
1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2007. évi IV. törvény
módosítása
94. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán
elfogadott Kiotói Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2007. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiapolitikáért felelõs miniszter,
a környezetvédelemért felelõs miniszter, az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter, valamint a vízgazdálkodásért felelõs
miniszter gondoskodik.”

12. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve
végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
95. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-a következõ 22. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„22. Kibocsátási jogosultság: a kiotói egység, az. Üht. 3. § szerinti kibocsátási egység és légiközlekedési kibocsátási
egység.”
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(1) Az Éhvt. 9. §-a elõtti alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A kibocsátási jogosultságokkal való gazdálkodás”
(2) Az Éhvt. 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kincstári vagyon részét képezõ kibocsátási jogosultságok értékesítési eljárása során az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), az Üht., valamint e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A kibocsátási jogosultságok feletti vagyonkezelõi jogot a miniszter gyakorolja. A vagyonkezelõi jogot a miniszter
az általa kijelölt központi költségvetési szerv útján is gyakorolhatja.
(3) A kiotói egységet megterhelni, annak tulajdonjogát ingyenesen átengedni nem lehet.”
97. §

(1) Az Éhvt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nemzetközi és európai kibocsátás-kereskedelem keretében a miniszter a Magyar Állam nevében kibocsátási
jogosultságokat értékesíthet és vehet e törvény céljának hatékonyabb elérése céljából. Az értékesítés a Vtv. és
az értékesítés részletszabályait meghatározó jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen, árverésen, versenyeztetés
mellõzésével vagy közvetetten végezhetõ.”
(2) Az Éhvt. 10. §-a a következõ új (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek átruházásából származó bevételt
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó
hazai és nemzetközi tevékenységek támogatására, a magyar klímapolitika hatékony megvalósítására,
az üvegházhatású gáz nyelõk általi eltávolításának növelésére kell fordítani.”

98. §

Az Éhvt. 14. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„b) a kibocsátási jogosultságokkal és az abból származó bevételekkel való gazdálkodás, valamint az árveréssel,
a versenyeztetés mellõzésével vagy közvetetten történõ értékesítési eljárás részletes szabályait;”

99. §

Az Éhvt. 4. § (1) bekezdésében a „környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész
helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter egyetértésben az energiapolitikáért felelõs miniszterrel
(a továbbiakban: miniszter), valamint az erdõgazdálkodásért felelõs miniszterrel” szöveg, 4. § (4) bekezdésében
„a környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe „az állami meteorológiai szolgálat” szöveg, az „a hatóság”
szövegrész helyébe az „az állami meteorológiai szolgálat” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „kiotói egységek”
szövegrész helyébe a „kibocsátási jogosultságok” szöveg, 10. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe
a „(3)–(4) bekezdés” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 13/B. § (2) bekezdésében a „miniszter rendeletében” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg,
13/B. § (3) bekezdésében a „miniszter rendeletében” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg, 13/C. §
(1) bekezdésében a „miniszter rendeletében” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg, 13/E. §-ában
a „miniszter rendeletében” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg lép.

100. §

Hatályát veszti az Éhvt. 10. § (3) bekezdésében „az elsõ kötelezettségvállalási idõszakban” szöveg.
2. A törvényjavaslat jelenlegi 71. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvény hatálybalépésekor az Üht. 10. §-ának (3) bekezdése alapján folyamatban levõ ügyekben
az energiapolitikáért felelõs miniszter hoz határozatot.”
3. A törvényjavaslat jelenlegi 72. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„e) az Európai Parlament és Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történõ kiterjesztése céljából
történõ módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

13. Záró rendelkezések
101. §

(1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. §, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5–9. §, a 11. § (2)–(3) bekezdése, a 14–44. §, 64. §, 71. §, 103–104. §, 105. §
(1)–(3) bekezdés, valamint a 106. § 2011. január 1. napján lép hatályba.
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(3) A 4. § (2) bekezdése, a 10. §, a 11. § (1) bekezdése, valamint a 12. § és 13. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény hatálybalépésekor az Üht. 10. §-ának (3) bekezdése alapján folyamatban levõ ügyekben az energiapolitikáért
felelõs miniszter hoz határozatot.
102. §

(1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról
szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról 1. cikk 1. pont, 2. pont, 7. pont és 9. pont,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli
kölcsönös átjárhatóságáról 2. cikk b)–c) pontjai, 21. cikk (8) bekezdés, 23. cikk (7) bekezdés, 25. cikk (5) bekezdés,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti
jármûvek használatának elõmozdításáról, 5. cikk (1) bekezdés,
d) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésérõl szóló 2008. november 19-i 2008/96/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdésének, 4. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (4) bekezdés,
e) az Európai Parlament és Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történõ kiterjesztése
céljából történõ módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) Ez a törvény a repülõtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(3) Ez a törvény
a) a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7–9 cikk és 14. cikk,
b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet,
c) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2010. március 25-i
255/2010/EU bizottsági rendelet 15. cikk,
d) a légifuvarozókra és légi jármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló 785/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. április 6-i 285/2010/EU bizottsági rendelet,
e) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint
a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK
rendelet módosításáról szóló 2010. július 29-i 691/2010/EU bizottsági rendelet 12. cikk
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

103. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 34. § (6) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe
a „húsz napon” szöveg, a 41/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz
napon” szöveg, a „tizenötödik munkanapon” szövegrész helyébe a „huszadik napon” szöveg lép.

104. §

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében a „beszerezni” szövegrész helyébe a „kikérni” szöveg, 13. §-ában
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

105. §

(1) Hatályát veszti a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 21. § (2)–(3) és (5)–(6) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Kkt. 46. §-a, 46/C. § (2) bekezdése, 48. § (3) bekezdés a) pont 18. alpontja, a 48. § (3) bekezdés b) pont
3. alpontja.
(3) Hatályát veszti az Lt. 37/A. §-ában és a 73. § (1) bekezdés o) pontjában az „és megszüntetésének” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések
végrehajtásának szabályairól szóló 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése.

106. §

(1) Az állami vállalatok átalakulásakor a jogutód gazdasági társaság tulajdonába kerülõ vagyonelemek jogi helyzetének
rendezése érdekében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult az állami vállalat
átalakulásával létrejött, e törvény hatálybalépésekor legalább többségi állami tulajdonú gazdasági társasággal
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(a továbbiakban: gazdasági társaság) ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerzõdésben megállapítani azon
vagyonelemek körét, amelyek átalakulás, illetve tulajdonjog rendezés jogcímen, a gazdasági társaság tulajdonába,
illetve a Magyar Állam tulajdonába kerülnek, függetlenül attól, hogy a megállapodás megkötésének idõpontjában
az érintett ingatlanok a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint állami tulajdonban vagy a gazdasági társaság
tulajdonában vannak.
(2) A megállapodás megkötése és tartalma tekintetében felek az állami vagyonra vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól
eltérhetnek. A megállapodás alapján az illetékes földhivatal köteles bejegyezni a megállapodásban meghatározott
jogosult tulajdonjogát. A megállapodás, valamint annak ingatlan-nyilvántartáson történõ átvezetése szükség szerint
érinti a felek számviteli nyilvántartásait. Az MNV Zrt. és a gazdasági társaság a megállapodásban egymással
elszámolnak. Az elszámolás történhet olyan módon, hogy a gazdasági társaság az állami tulajdonba kerülõ eszközöket
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakan: Sztv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján a tõketartalék
terhére, a gazdasági társaság tulajdonába kerülõ vagyonelemeket pedig az Sztv. 36. § (1) bekezdés f) pontja szerint
a tõketartalék javára számolja el. Ebben az esetben az MNV Zrt.-nél az eszközök nyilvántartásba történõ ki-, illetve
bevezetése az 5/2008 (I. 22.) Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdése értelmében az induló tõke módosításaként is
elszámolható. Annak érdekében, hogy a jogügylet számviteli elszámolása a gazdasági társaság vagyonában ne
eredményezzen vagyonvesztést, az MNV Zrt. jogosult a gazdasági társaság visszapótlási kötelezettségét elengedni,
a visszapótlási kötelezettségbõl származó követelést a gazdasági társaság javára nem pénzbeli hozzájárulásként
rendelkezésre bocsátani vagy az elszámolásáról egyéb módon rendelkezni. A jogügylet és az annak végrehajtására
irányuló eljárások (így különösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, telekalakítás, más célú hasznosítási eljárás)
adó-, illeték-, díj- és járulékmentesek, a megállapodás esetleges egyéb költségei a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-vel szerzõdõ gazdasági társaságot terhelik.
107. §

(1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A bioüzemanyagot
a) Magyarországnak a megújuló energiaforrásokból elõállított energia 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban
képviselt részarányára vonatkozó célkitûzésének teljesítése,
b) a megújuló energiák tekintetében fennálló kötelezettségek teljesítése,
c) a forgalmazásért és felhasználásért adható pénzügyi támogatásra való jogosultság megállapítása – ideértve
az adókedvezményeket, adó-visszatérítéseket és a biokomponens-tartalomra tekintettel a biokomponenst nem
tartalmazó üzemanyaghoz képest megállapított alacsonyabb adómértéket is –, valamint
d) a 12. § szerinti jelentéstétel
során kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha a bioüzemanyag fenntartható elõállítására vonatkozó
követelményeket tartalmazó kormányrendeletben meghatározott követelmények (a továbbiakban: fenntarthatósági
követelmények) teljesítését az ott meghatározottak szerint igazolták.”
(2) A Büat. 7. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzet esetén a vámhatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti bírságot
mérsékelheti.
(6) A bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzetnek minõsül
a) a bioüzemanyagok termelésében beállott nagymértékû kapacitás-kiesés,
b) az üzemanyag-forgalmazónál, illetve annak ellátójánál bekövetkezett tartós üzemzavar, vagy
c) a fenntarthatósági követelményeknek megfelelõ bioüzemanyagok európai kereskedelmében bekövetkezett zavar
vagy hiány,
ha ezek következtében az üzemanyag-forgalmazó nem volt képes a kötelezettség teljesítéséhez szükséges
bioüzemanyag-mennyiséget beszerezni.
(7) A (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti események fennállásának tényét, annak kezdõ és befejezõ idõpontját
– az érintett bioüzemanyag-típusok megjelölésével – az energiapolitikáért felelõs miniszter közleményben állapítja
meg.”
(3) A Büat. 13. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„l) a 3. § és a 7. § szerinti bírság megállapításával, mérséklésével és megfizetésével kapcsolatos részletes szabályokat,”
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(4) A Büat. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A 13. § (1) bekezdésben meghatározott rendeletek hatálybalépéséig az európai uniós csatlakozással
összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény és a Jöt. 2010. december 4. napján hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
108. §

(1) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 44. § (39) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(39) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. § (2) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 53. § (7) és
(8) bekezdésében, 74. § (1) bekezdés a), g), h) és z) pontjában, valamint 74. § (2) bekezdés f) pontjában az „együttesen”
szövegrész helyébe az „egyetértésben” szöveg, 43. § (3) bekezdésében az „együttes rendeletben határozzák meg”
szövegrész helyébe az „egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg” szöveg, 53. § (6) bekezdésében
a „miniszterrel együttesen” szövegrész helyébe a „miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg, 74. §
(1) bekezdés i) pontjában az „együttesen –” szövegrész helyébe a „, valamint” szöveg, a „miniszter egyetértésével –”
szövegrész helyébe a „miniszterrel egyetértésben” szöveg, 74. § (1) bekezdés m) pontjában az „is –„ szövegrész
helyébe az – egyetértésben” szöveg, 74. § (2) bekezdés k) és l) pontjában a „miniszter az” szövegrész helyébe
a „miniszter, hogy” szöveg, az „együttesen, hogy” szövegrész helyébe az „egyetértésben” szöveg, 74. § (2) bekezdés
g) pontjában az „együttesen” szövegrész helyébe az „is egyetértésben” szöveg lép.”
(2) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 44. § (51) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(51) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/B. § (2) bekezdésében az „a közlekedésrendészetért felelõs
miniszter és a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben” szövegrész helyébe az „a miniszter,
hogy az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza” szöveg, 48. § (3) bekezdés
c) pontjában a „miniszter, a közlekedésrendészetért felelõs miniszter és a környezetvédelemért felelõs miniszter,
hogy” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy” szöveg, az „együttesen” szövegrész helyébe az „a környezetvédelemért
felelõs miniszter egyetértésével kiadott” szöveg, j) pontjában a „miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel
együttesen” szövegrész helyébe a „miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével” szöveg lép.”

109. §

Nem lép hatályba a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CXLVIII. törvény 79. alcíme, 103. alcíme és 117. alcíme.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2010. évi CLXXII. törvényhez
„1. számú melléklet a 2005. évi XV. törvényhez

Üvegházhatású gázkibocsátással járó kibocsátási engedélyköteles és légiközlekedési tevékenységek
A
Tevékenység

B
Üvegházhatású gáz

Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek

I.

II.
III.
IV.
V.

VI.a
VI.b
VI.c
VII.

VIII.a

VIII.b

IX.
X.
XI.

Tüzelõberendezések 20 MWth-ot meghaladó bemenõ hõteljesítménnyel
(kivéve a veszélyes hulladék- és településihulladék-égetõ létesítményeket,
valamint az atomerõmûvekben szükségáramforrásként használt
dízelgenerátorokat)
Ásványolaj-feldolgozás
Kokszolás
Fémek termelése és feldolgozása
Fémércek (beleértve a szulfidércet) pörkölése és zsugorítása
Vas vagy acél termelése (elsõdleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve
a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra kapacitás felett
Ásvanyanyagipar
Cement-klinkernek forgókemencében történõ gyártása 500 tonna/nap
termelési kapacitáson felül
Mésznek forgókemencében történõ gyártása 50 tonna/nap kapacitáson
felül
Egyéb égetõkemencékben 50 tonna/nap kapacitáson felül
Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül
Kerámiatermékek égetéssel történõ gyártása
Tetõcserepek, téglák, tûzálló téglák gyártása 75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3 és abban
az árusûrûség a 300 kg/m3-t meghaladja
Csempék, kõáruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési
kapacitáson felül és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3 és abban
az árusûrûség a 300 kg/m3-t meghaladja
Egyéb tevékenységek
Faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok gyártása
Papír és karton gyártása20 tonna/nap termelési kapacitáson felül
Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok
(a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes államok) területén található
repülõtérrõl induló, vagy oda érkezõ légijáratok üzemeltetése.

Szén-dioxid

Szén-dioxid
Szén-dioxid
Szén-dioxid
Szén-dioxid

Szén-dioxid

Szén-dioxid

Szén-dioxid

Szén-dioxid
Szén-dioxid
Szén-dioxid

Az XI. pont alatti tevékenység nem terjed ki az alábbiakra:
a) nem tagállam országok uralkodóinak és azok közvetlen családjának, állam- és kormányfõinek, valamint
minisztereinek hivatalos út alkalmával történõ szállítása során megvalósult repülések, ha ezt a megfelelõ
státusindikátornak a repülési terven történõ feltüntetésével jelezni kell,
b) katonai légijármûvek által végzett katonai célú repülések, valamint a vámhatóságok és rendõri szervek által
végrehajtott repülések,
c) kutató-mentõ repülések, tûzoltó repülések, hatósági engedéllyel rendelkezõ humanitárius és sürgõsségi
egészségügyi célú repülések,
d) a kizárólag az 1971. évi 25. törvényerejû rendelettel kihirdetett nemzetközi polgári repülésrõl szóló
Egyezményben meghatározott látvarepülési szabályok szerint végzett repülések,
e) az olyan repülõtéren végzõdõ repülések, amelyrõl a légijármû felszállt, ha közbensõ leszállásra nem kerül sor,
f) kizárólag a szakszolgálati engedély megszerzése vagy a repülõszemélyzet esetében a fokozat megszerzése
érdekében végzett gyakorlórepülések, ha ezt a repülési tervben szereplõ megfelelõ megjegyzés alátámasztja,
feltéve, hogy a repülés célja nem utas – vagy teherszállítás, illetve a légijármû kiindulási helyre juttatása vagy
további személyszállítási cél,
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a kizárólag tudományos kutatás, vagy akár a levegõben, akár a szárazföldön lévõ légijármûvek vagy berendezések
ellenõrzése, tesztelése vagy hitelesítése céljából végzett repülések,
az 5700 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegre hitelesített légijármûvel végzett repülés,
az 1008/2008/EK rendelet értelmében elõírt közszolgáltatási kötelezettségek keretében végrehajtott repülések
az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülsõ régiók útjain vagy olyan utakon, amelyeken a felajánlott
kapacitás nem haladja meg az évi 30 000 ülõhelyet, és
légiközlekedési tevékenység, melynek során a kereskedelmi légiközlekedési üzemben tartó három egymást
követõ négy hónapban idõszakonként 243-nál kevesebb járatot teljesít, vagy járatainak éves összkibocsátása
kevesebb, mint évi 10 000 tonna, ide értve a tagállamok uralkodói és közvetlen családjuk, állam- és kormányfõi,
valamint miniszterei hivatalos út alkalmával történõ szállítását.”
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Kormányrendeletek

A Kormány 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával összefüggõ
módosításáról
A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXVI. törvény 21. § b) pontjában, továbbá a
a 6. § és 8. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,
a 16. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétõl
1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1992. évi XXIV. törvény 7. § (4) bekezdésében,
a 18.–19. § tekintetében az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében,
a 22. § tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi
CXVI. törvény 2. § (5) bekezdésében,
a 24.–25. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 29. § tekintetében a közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról szóló 1995. évi
LXXXV. törvény 2. §-ában,
a 33.–34. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,
a 35.–42. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés c), e) és g) pontjában,
a 42. § tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,
a 46. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének
g) pontjában,
az 50. § tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § a) pontjában,
az 56. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában,
a 62. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófák elleni
védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi
LXXIV. törvény 51. § b) és i)-j) pontjaiban,
a 65. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,
a 71. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában,
a 73. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdésének d) pontjában,
a 75. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontjában,
a 77. § tekintetében a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,
a 79. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában,
a 80. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában,
a 84.–85. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 87. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,
a 88.–89. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 92. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdés g) pontjában,
a 98. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 102. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) és (3) bekezdésében,
a 104. § és 106. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdés b) pontjában,
a 111.–112. § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének d) és
h) pontjában,
a 116. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 28. § és 83. § (2) bekezdés
d) pontjában,

31292

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

a 117. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a), b), f) és h) pontjaiban foglalt
felhatalmazás alapján,
a 120. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX tv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 121. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvényben,
a 130. § tekintetében a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 131. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (7) bekezdése
q) pontjában,
a 133.–134. § tekintetében a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,
a 136.–137. § tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében,
a 141. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l)
és s) pontjában,
a 145. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, valamint 110. §-ának
(7) bekezdés f) pontjában,
a 149. § tekintetében az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében,
a 150. § és a 152. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,
a 156. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,
a 158.–159. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 160. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
a 161.–164. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 166. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában,
a 168. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 169. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a)–c) pontjában,
valamint a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 73. §-ának (7)–(8) bekezdésében,
a 171.–172. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdés
b) pontjában, a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 176. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint
a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetésérõl
szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,
a 177. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 178. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,
a 182. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdésének k) pontjában,
a 185. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdés a) pontjában,
a 187.–188. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 190. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,
a 192. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 194. § tekintetében a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,
a 195.–196. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában,
a 198. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,
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a 199. § tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 203. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 5., 20., 21. és 22. alpontjában,
a 204.–205. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,
a 206.–210. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 211.–212. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában,
a 214.–215. § és a 218. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 220. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és
g) pontjában,
a 222.–223. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 224. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 227. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 229. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 17. alpontjában,
a 231. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 233. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 235. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) és l) pontjában,
a 236. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. §
(4) bekezdésében,
a 237. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében,
a 238.–242. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 243. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 246. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjában, a szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,
valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)
kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,
a 247. § és a 250. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában,
a 253.–254. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében,
a 255. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében,
a 256. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h), és i) pontjában,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és
i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 258. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,
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a 259. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében,
a 262. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) és h) pontjában, a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 263.–264. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,
a 267. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában,
a 269. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában,
a 270. §, a 272. §, és a 274.–275. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 273. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének f) pontjában, és
a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában,
a 276.–277. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés
a) pontjában,
a 278. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 280.–281. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 282. § a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (5) bekezdésében,
a 283.–284. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés
b) pontjában,
a 286. § tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 75. § (1) és (3) bekezdésében,
a 289.–290. § (2) bekezdése tekintetében közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 291.–292. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–c) pontjában, valamint
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,
a 293.–294. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–c) pontjában, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,
a 295.–296. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–c) pontjában, valamint
a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 297. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,
a 298. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 301. § tekintetében a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása
1. §

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (1) bekezdésében hatályát veszti a „regionális”
szövegrész.
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A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet módosítása
2. §

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
(a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet)
a) 2. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságának”
szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságnak” szöveg,
b) 3/A. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5/A. § (2) bekezdésében, 5/A. § (3) bekezdésének d) pontjában,
5/A. § (4) bekezdésében, 5/A. § (5) bekezdésének c) pontjában, 5/A. § (8) bekezdésének b) pontjában, 5/A. §
(9) bekezdésében, 5/A. § (11) bekezdésében, 5/B. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 5/C. § (2) bekezdésében, 9. §-ában,
11. § (2) bekezdésében, valamint 25. § (3) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe
az „a közlekedési hatóság” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében, 5/A. § (12) bekezdésében, 5/A. § (13) bekezdésében és 5/A. § (14) bekezdésében, 11. § (3) és
(4) bekezdésében az „Az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság” szöveg,
d) 5/C. § (4) és (5) bekezdésében az „NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság”
szöveg,
e) 4. § (1) bekezdésében, 4/A. §-ában, 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „az NKH regionális
igazgatóságától” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságtól” szöveg,
f) 5/A. § (12) bekezdésében és 5/A. § (13) bekezdésének a) pontjában, az „az NKH regionális igazgatóságánál”
szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnál” szöveg,
g) 5/C. § (4) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnál”
szöveg,
h) 5/A. § (12) bekezdésében, valamint 5/C. § (4) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságának” szövegrész
helyébe az „a közlekedési hatóságnak” szöveg,
i) 5/A. §-a (13) bekezdésének b) pontjában és 21. § (2) és (3) bekezdésében az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága”
szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg,
j) 5/C. §-a (3) bekezdésének f) pontjában az „NKH Központi Hivatala, Kiemelt Ügyek Igazgatósága és regionális
igazgatóságai,” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg,
k) 25. § (2) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala, Kiemelt Ügyek Igazgatósága és regionális igazgatóságai, ”
szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságok” szöveg
lép.

3. §

A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4/A. §-ában az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságától” szövegrész hatályát veszti.

Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes
személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása
4. §

Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet) 5. §-ában az „az OKKH” szövegrész helyébe
az „a kárpótlási hatóság” szöveg lép.

5. §

A 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében hatályát veszti a „regionális” szövegrész.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) A kárpótlási jegyek kibocsátója a Magyar Állam, amelyet az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter képvisel.
A kárpótlási jegyek egyes sorozatainak kibocsátásáról az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter gondoskodik.”
(2) A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata a kárpótlási jegyek jogerõs határozatban
megjelölt jogosultnak történõ kiadására a Magyar Államkincstárral megbízási szerzõdést köt.”
(3) A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel egyetértésben
meghatározza, hogy
a) az állami vagyonkezelõ szervezetek mely területeken és milyen AK értékben kötelesek állami tulajdonú
termõföldet árverésre bocsátani, továbbá
b) az állam által a szövetkezet ingyenes és határidõ nélküli használatába adott, de a Tv. 15. § (1) bekezdése alapján
árverésre ki nem jelölt állami tulajdonú földek közül melyeket kell árverésre bocsátani.”
7. §

(1) A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a) 8. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 23. § (1) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és
Kárpótlási Hivatal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében, 13/B. § (1) bekezdésében az „Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal” szövegrész
helyébe az „A kárpótlási hatóság” szöveg,
c) 13/C. §-ában az „az Igazságügyi Hivatallal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósággal” szöveg,
d) 16. § (2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 34/B. § (2) bekezdésében, 40/A. §
(1) bekezdésében, valamint 46. § (1) bekezdésében a „kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe a „kárpótlási
hatóság” szöveg,
e) 17. § (3) bekezdésében az „az illetékes kárrendezési hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósághoz”
szöveg,
f) 19. § (1) bekezdésében a „kárpótlási hivatal” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóság” szöveg,
g) 23. § (1) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a megyei (fõvárosi) kárrendezési
hivatalok részére az illetékes elsõfokú természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért
felelõs miniszter, illetve a területfejlesztésért felelõs miniszter” szöveg,
h) 23. § (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe
a „környezetvédelemért felelõs miniszter, illetve a területfejlesztésért felelõs miniszter” szöveg,
i) 24. § (2) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalt, valamint az érdekelt kárrendezési
hivatalokat is” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóságot” szöveg,
j) 24. § (3) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter” szöveg,
k) 24. § (4) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez” szövegrész helyébe az „az
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszterhez” szöveg,
l) 24. § (4) és (6) bekezdésében a „területileg illetékes megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe
a „kárpótlási hatóság” szöveg,
m) 24. § (5) bekezdés d) pontjában az „a megyei kárrendezési hivatalnak” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatóságnak” szöveg,
n) 24. § (6) bekezdésében az „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „Az
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter” szöveg,
o) 25. § (2)–(5) bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdésében, valamint a 40. § (3) bekezdésében a „hivatal” szövegrész
helyébe a „kárpótlási hatóság” szöveg,
p) 27/A. § (2) bekezdésében a „megyei kárrendezési hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatósághoz”
szöveg,
q) 40. § (1) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatósághoz” szöveg,
r) 45. § (2) bekezdésében az „az illetékes kárrendezési hivatalnál” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóságnál”
szöveg,
s) 53. § (4) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság”
szöveg
lép.
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(2) A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendeletben a „V” jelû adatlap kitöltési útmutatója 6. pontjában a „regionális
egészségbiztosítási szervtõl” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
feladatokat ellátó szakigazgatási szervétõl” szöveg lép.
8. §

Hatályát veszti a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése.

A mérésügyrõl szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása
9. §

A mérésügyrõl szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdésében
a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §

A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 139/1991. (X. 29.)
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága” szövegrész helyébe
a „közlekedési hatóság” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „területileg illetékes regionális igazgatóság” szövegrész
helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg, a 2. § (2) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint az 1., 3. és 6. számú
mellékletében a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg, a 2. § (1) bekezdésében
a „bármelyik regionális igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság bármelyik szervénél” szöveg lép.

11. §

A 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1. alpontjában az „a Központi Hivatal” szövegrész helyébe az „a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja (a továbbiakban: Központ)” szöveg, a 4. számú mellékletének „Az
I. programot követõ vizsga” alcíme alatt és a 6. számú melléklet 5. alpontjában az „a Központi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Központ” szöveg lép.

A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk
kiegészítésérõl szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
12. §

A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk kiegészítésérõl szóló
51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében „az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalnál
(a továbbiakban: OKKH)” szövegrész helyébe „a kárpótlási hatóságnál” szöveg, 2. § (4) bekezdésében az „az OKKH”
szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, 2. § (5) bekezdésében az „Az OKKH” szövegrész helyébe az „A
kárpótlási hatóság” szöveg, 5. § (3) bekezdésében az „az OKKH-hoz” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósághoz”
szöveg lép.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekrõl szóló
1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt
földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet
módosítása
13. §

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és
végrehajtásuk költségvetési támogatásáról szóló 86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és a 2. §-ában
a „Földmûvelésügyi” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési” szövegrész, az 1. § (1) bekezdésében a „felügyelete”
szövegrész helyébe a „szakmai irányítása” szöveg lép.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet
módosítása
14. §

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában az „a
Központi Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, a 3. § (2) bekezdésében az „az
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Igazságügyi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, a 3. § (5) bekezdésében
a „Fõvárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe a „fõvárosi kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási igazgatósága” szöveg lép.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május
1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott
károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm.
rendelet módosítása
15. §

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétõl 1949.
június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 92/1992. (VI. 10.)
Korm. rendelet) 3. §-ában az „az Igazságügyi Hivatal illetékes területi szervéhez” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatósághoz” szöveg lép.

16. §

A 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott vagyontárgyak forgalmi értékét a kárpótlási hatóság
a forgalmi érték megállapítása céljából általa megalakított szakértõtestület véleménye alapján határozza meg.”

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
17. §

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet) 6. §
(1) bekezdésében „a Központi Igazságügyi Hivatallal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósággal” szöveg, a 9. §
(3) bekezdésében az „a Központi Igazságügyi Hivatalhoz, vagy az Igazságügyi Hivatal lakóhely szerint illetékes területi
szervéhez” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósághoz” szöveg, a 9. § (4) bekezdésében az „a Központi Igazságügyi
Hivatalnál” szövegész helyébe az „a kárpótlási hatóságnál” szöveg lép.

18. §

A 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is elõterjesztette igényét és az élet elvesztéséért, vagy
a szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelemnek legalább részben helyt adó döntés született, a tulajdoni
sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.”

19. §

Hatályát veszti az 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
20. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a) 22. § (4) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és szervei”
szövegrész helyébe az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az egyéb nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek” szöveg,
b) 22. § (4) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár és szervei,” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg, az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és szervei”
szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, és kistérségi népegészségügyi intézete” szöveg,
c) a 25. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár és szervei,” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári
feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg, az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és szervei”
szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetrendszerének szervei, valamint
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a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és kistérségi népegészségügyi
intézete” szöveg lép.

Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása
21. §

Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló 147/1992.
(XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a „Kitöltési útmutató az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez”
cím, illetve az „Általános tudnivalók” alcím alatt, az »„I” Ingatlan adatlap« rész 13. sorában az „a kulturális
örökségvédelmi, illetve természetvédelmi hatóságokkal.” szövegrész helyébe az „a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal, illetve a természetvédelmi hatósággal.” szöveg lép.

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl szóló 28/1994.
(III. 2.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A visszaigénylési kérelmet a kiadott földre vonatkozó tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérõl szóló
földhivatali határozat közlésétõl számított 60 napon belül írásban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes
megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságához.”
(2) A 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyfél a kérelemhez nem csatolja a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos
földhivatali határozatot, annak beszerzése érdekében a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága
megkeresi a földhivatalt.”
(3) A 28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A költségtérítés összegét a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága állapítja meg.
(2) A megyei kormányhivatal a költségtérítés összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl számított húsz napon belül
fizeti ki a tulajdonos részére.”

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
23. §

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §
(7) bekezdésében az „a regionális egészségbiztosítási pénztárral” szövegrész helyébe az „az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral” szöveg lép.

A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
módosítása
24. §

(1) A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet)
a) 9. § (1) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területileg
illetékes intézetének” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az ÁNTSZ-nek” szövegrész helyébe az „a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervnek” szöveg,
c) 9. § (5) bekezdésében az „Az ÁNTSZ-nek” szövegrész helyébe az „A megyei népegészségügyi szakigazgatási
szervnek” szöveg,
d) 15. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ megyei (fõvárosi) intézetével” szövegrész helyébe az „a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervvel” szöveg,
e) 19. § (3) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg
lép.
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(2) A 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
25. §

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet) 6. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi felügyelõség véleményének
figyelembevételével készíti el.
(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenõrzési jogkört a munkavédelmi
felügyelõség gyakorolja.”

26. §

Hatályát veszti a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése, valamint 4. § (1)–(2) bekezdése.

Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása
27. §

Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.
(VIII. 24.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a kibocsátó Magyar Állam képviseletében eljáró
pénzügyminiszter által írásban meghatalmazott Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szöveg lép.

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása
28. §

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet)
a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „a regionális egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP)” szövegrész
helyébe az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szöveg, 2. § (1) bekezdés e) pontjában
az „a REP-pel” szövegrész helyébe az „az OEP-pel” szöveg, 2. § (3) bekezdésében az „illetékes REP-pel” szövegrész
helyébe az „OEP-pel” szöveg, 2. § (4) bekezdésében az „a REP-pel” szövegrész helyébe az „az OEP-pel” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében az „illetékes REP-nél” szövegrész helyébe az „OEP-nél” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésében az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „a REP-hez”
szövegrész helyébe az „az OEP-hez” és az „a REP-pel” szövegrész helyébe az „az OEP-pel” szöveg, 7. §
(7) bekezdésében az „a REP-pel” szövegrész helyébe az „az OEP-pel” szöveg,
d) 8. § (6) bekezdésében a „regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „nyugdíj-biztosítási
igazgatósághoz” szöveg,
e) 9. § (4) bekezdésében az „a REP igazgatójával” szövegrész helyébe az „az OEP fõigazgatójával” szöveg,
f) 14. § (1) bekezdésében az „a területileg illetékes REP-hez” szövegrész helyébe az „az OEP-hez” szöveg és az „A REP
a heti jelentésben foglalt adatokat az adatvédelmi elõírások betartásával kezeli, és azokat személyazonosításra
alkalmatlan módon továbbíthatja.” szövegrész helyébe az „Az OEP a heti jelentésben foglalt adatokat
az adatvédelmi elõírások betartásával kezeli.” szöveg,
g) a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet VI. pontjában az „a REP” szövegrészek helyébe az „az OEP”
szöveg és az „A REP” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg
lép.

Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
29. §

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet melléklete e rendelet 1. melléklete szerint
módosul.
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A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
30. §

A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fejezet
1. pontjának
a) 1.22. alpontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervei,
valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg,
b) 1.25. alpontjában a „Fõigazgatóság és igazgatási szervei” szövegrész helyébe a „Fõigazgatóság,
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, és egyéb nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek” szöveg lép,
c) 1.45. alpontjában az „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szolgálata, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata” szöveg,
d) 1.93. alpontjában az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az „Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és
munkaügyi szakigazgatási szerve” szöveg, a „munkabiztonsági” szövegrész helyébe a „munkavédelmi” szöveg,
e) 1.95. alpontjában a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti fejlesztési
Minisztérium” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság és
a fõvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelõsége” szöveg,
f) 1.98. alpontjában az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelõsége igazolvány” szövegrész
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság igazolványa” szöveg
lép.

Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
31. §

Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében
a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg lép.

A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
32. §

A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 228/1996.
(XII. 26.) Korm. rendelet)
a) 1. §-ában az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) és” szövegrész helyébe az „a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) és a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi
igazgatóságára, a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalra (a továbbiakban: kerületi hivatal),
valamint” szöveg,
b) 3. § (1) és (5) bekezdésében, a 4. § (2) bekezdésében az „az MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „a
kerületi hivatalnak” szöveg,
c) 3. § (3) és (5) bekezdésében az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „A kerületi hivatal” szöveg,
d) 3. § (6) bekezdésében az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatósága” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésének c) pontjában, a 11. §-ban az „az MgSzH területi szerve” szövegrész
helyébe az „a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága” szöveg,
f) 5. § (3) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdésének a)–b) ) pontjában, 7. § (1) bekezdésében az „az MgSzH területi
szerve” szövegrész helyébe az „a kerületi hivatal” szöveg,
g) 5. § (4) bekezdésében az „az MgSzH-nak az igazolványt kiadó területi szervéhez” szövegrész helyébe az „az
igazolványt kiadó kerületi hivatalhoz” szöveg,
h) a 10. § (8) bekezdésben az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
i) 12. § (1) bekezdésében az „az MGSZH Központ” szövegrész helyébe az „az MgSzH” szöveg
lép.

33. §

(1) A 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány elvesztését, megsemmisülését az igazolványt kiadó kerületi hivatalhoz haladéktalanul be kell
jelenteni. A talált igazolványt a kerületi hivatalhoz kell eljuttatni.”
(2) A 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A kerületi hivatal az értékesítési betétlapra felvezeti az igazolvány számát, az adott év jelölésével és sorszámmal
látja el, továbbá a kiadott értékesítési betétlapról nyilvántartást vezet. Az õstermelõi igazolványokról a megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága vezeti a nyilvántartást.”
(3) A 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A díj befizetését az átutaláson kívül fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel a megyei kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára lehet teljesíteni. Amennyiben az igénylõ
a díjat fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel teljesíti, azon fel kell tüntetni a kerületi hivatal által az eljárás
megindításakor adott ügyirat azonosítót.”
(4) A 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget – a megyei kormányhivatal Földmûvelésügyi
Igazgatósága által nyilvántartott adatok alapján – az MgSzH teljesíti.”
34. §

Hatályát veszti a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
módosítása
35. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a (4) bekezdés alapján kiállított pedagógus igazolvány elveszik, megrongálódik, megsemmisül, vagy
a feltüntetett adatok megváltoznak, a pedagógus igazolvány cseréjét a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és
megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) lehet kérni. A kormányhivatal akkor állít ki pedagógus
igazolványt, ha az érintett a kormányhivatal elõtt igazolja a személyazonosságát és azt, hogy
pedagógus-munkakörbõl ment nyugdíjba, írásban hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, tárolásához,
továbbá az Oktatási Hivatal igazolja, hogy az utolsó munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt
a KIR adatbázisában. A pedagógus igazolvány kiállításához szükség van továbbá egy igazolványképre és a (6) bekezdés
szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.”
(2) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kormányhivatal által kiállított pedagógus igazolvány igazgatási szolgáltatási díja, ha az igazolványt postai úton
kéri kézbesíteni a jogosult, 1175 forint, ha személyesen veszi át, 875 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízással lehet befizetni.”

36. §

A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
a) a 17. § (1) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal” szöveg,
b) 17/B. §-ában az „Az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg
lép.

37. §

Hatályát veszti a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
a) 4.–7. §-a,
b) 12/A. § (4) bekezdésében a „fenntartó székhelye szerint illetékes Regionális Igazgatósága (a továbbiakban:
Igazgatóság)” szövegrész,
c) 18/D. § (1) bekezdése.

38. §

(1) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Oktatási Hivatal a KIR részeként nyilvántartja:]
„h) a fõjegyzõ, jegyzõ és a kormányhivatal által szolgáltatott adatokat,”
(2) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ, fõjegyzõ és a kormányhivatal közremûködik a KIR létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges adatok,
információk gyûjtésében, feldolgozásában. A fõjegyzõ, együttmûködve a kormányhivatallal, a fejlesztési terv alapján
minden év szeptember 15-ig az adott év augusztus 31-ei állapot szerint az Oktatási Hivatal által meghatározott
formában a KIR-en keresztül összesítõ jelentést készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó nem helyi
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyermek- és
tanulólétszámmal, mely önkormányzat helyett vagy azzal együttmûködve, milyen feladatellátási helyen, milyen
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jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettségben. Az Oktatási Hivatal az összegyûjtött adatokat jegyzék
formájában a KIR honlapján közzéteszi.”
(3) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közoktatási intézmény megszûnését a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Magyar
Államkincstár, a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közoktatási intézmény székhelye szerinti
kormányhivatal – a megszûnést követõ öt munkanapon belül – jelenti be, egyúttal az Oktatási Hivatal által
meghatározott módon és formában közli a megszûnés módját, idejét, illetve a jogutód közoktatási intézmény nevét,
székhelyét, valamint a fenntartó nevét.”
(4) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/D. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A kormányhivatal illetékessége a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási
intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában”
(5) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/D. § (1) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a közoktatási intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatalhoz nyújtja be – a külön jogszabályban meghatározott módon és formában – a mûködési engedély
iránti kérelmét.
(2) Ha a közoktatási intézmény legalább kettõ megyében mûködik, az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal
– a telephelyekre kiadott mûködési engedélyekkel – egységes szerkezetben adja ki a közoktatási intézmény mûködési
engedélyét. A telephelyet engedélyezõ kormányhivatal az eljárása során együttmûködik a közoktatási intézmény
székhelye szerinti kormányhivatallal.
(3) A fenntartó a mûködési engedélyben, a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatban foglaltak megváltoztatását,
továbbá a közoktatási intézmény törlését a nyilvántartásból a kormányhivataltól kéri.
(4) Ha a fenntartó a közoktatási intézmény alapító okiratát módosítja, de a változtatás nem igényli a mûködési
engedély módosítását, az egységes szerkezetû alapító okiratot az (1) bekezdés szerinti kormányhivatal számára
tájékoztatásul megküldi.
(5) A nem költségvetési szervként mûködõ közoktatási intézményekrõl jegyzéket vezetõ, az (1) bekezdés szerinti
kormányhivatal a nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy a KIR-rel kompatibilis legyen. A kormányhivatal
a 12/A. § (1) bekezdésben és a 12/B. § (5) bekezdésben nevesített adatokat elektronikus módon küldi meg az Oktatási
Hivatal számára.
(6) A központi költségvetési szerv által fenntartott közoktatási intézmény mûködési engedélyérõl nyilvántartást
vezetõ kormányhivatal az (5) bekezdés szerint adatot közöl az Oktatási Hivatal számára.
(7) Az Oktatási Hivatal a közoktatási intézmény feladatellátási helye szerint illetékes jegyzõnek és fõjegyzõnek
összesítõ jelentést küld a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekrõl, hogy a jegyzõ és
a fõjegyzõ a tankötelezettséggel kapcsolatos kötelezettségének eleget tudjon tenni.”
(6) A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdésében az „a jegyzõ, fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „a
kormányhivatal” szöveg lép.
39. §

A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a következõ 18/E. §-sal egészül ki:
„18/E. § (1) A jegyzõ, fõjegyzõ a mûködõ a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények
okiratait 2011. június 31-éig köteles átadni a mûködési területe szerint illetékes kormányhivatalnak.”

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
40. §

(1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottságok esetében az e szabályzatban az igazgató számára
meghatározott feladatokat és hatásköröket a kormányhivatal oktatásért felelõs szervezeti egységének vezetõje látja
el.”
(2) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A középszintû szóbeli vizsgák napjait – az (5) bekezdésben meghatározott idõszakon belül – a vizsgabizottságot
mûködtetõ intézmény vezetõje (a továbbiakban: igazgató) a kormányhivatal egyetértésével, a kormányhivatal által
mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal egyetértésével állapítja meg. Az emelt szintû szóbeli vizsgák napjait
a Hivatal egyetértésével a kormányhivatal állapítja meg.”
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(3) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az emelt szintû érettségi vizsgákat a Hivatal készíti elõ, és a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatal szervezi
meg.”
(4) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Érettségi vizsgára lehet jelentkezni
a) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése elõtt abban a középiskolában, amellyel
a tanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában,
b) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában, amellyel
a tanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy
a kormányhivatalnál,
c) a tanulói jogviszony megszûnését követõen bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervezõ, vizsgabizottságot
mûködtetõ intézményben.”
(5) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A kiegészítõ és az ismétlõ, valamint
a tanulói jogviszony megszûnése után a szintemelõ vizsgára történõ jelentkezéskor be kell mutatni az érettségi
bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszûnése után – a jelentkezési lap benyújtásakor –
a jelentkezõnek igazolnia kell a személyazonosságát, továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizonyítványát és
az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésrõl szóló igazolást.
A pótló-, javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelõ vizsgára történõ jelentkezéskor
a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az esetben, ha az érettségi vizsga
a közoktatásról szóló törvény 115–116. §-ában foglaltak szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell
a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény, az emelt szintû vizsgák, valamint a kormányhivatalnál történõ jelentkezés
esetén a Hivatal számlájára befizetett térítési díj, tandíj, vizsgáztatási díj befizetésének igazolását.”
(6) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az összesítõ jelentés alapján
a) a kormányhivatal, illetve a Hivatal – a szabályzatban foglaltak szerint – megbízza a vizsgabizottság elnökét, illetve,
ha a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát emelt szinten szervezik meg, a Hivatal elõkészíti, a kormányhivatal megszervezi
az emelt szintû érettségi vizsgát,
b) a Hivatal a központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatárgyak esetében elkészíti, és – a szabályzatban foglaltak
szerint – megküldi a középszintû érettségihez az írásbeli vizsga feladatlapjait, valamint közzéteszi a feladatlapok
javításához, értékeléséhez a javítási és értékelési útmutatót (a továbbiakban: útmutató).”
(7) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét – az Országos vizsgaelnöki névjegyzékben szereplõk közül –
a kormányhivatal, a kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal bízza meg.”
(8) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A minõsített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õrzése, nyilvántartása és
átadása a körzetközponti jegyzõnél a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat
kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletnek a korlátozott terjesztésû minõsített adatra vonatkozó,
továbbá jelen rendelet rendelkezései szerint történik.”
(9) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a következõ eltéréssel kell
alkalmazni:]
„n) a vizsgadolgozatok megtekintésének napját a Hivatal határozza meg, és a kormányhivatal tájékoztatja a vizsgázót,
hogy a vizsgadolgozatát hol és mikor tekintheti meg,”
(10) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kérdezõ tanár, a kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal az írásbeli vizsgák befejezését
követõen;”
(11) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése b) pontjában a „követelményeket is.” szövegrész helyébe
a „követelményeket is. A kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal a tételsorokat elektronikus
formában átadja a kormányhivatalnak.” szöveg lép.
(12) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 40/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a vizsgázó emelt szintû érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban foglaltakat a következõ eltéréssel kell alkalmazni:]
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„a) a szóbeli tételeket a Hivatal készítteti el, és juttatja el a kormányhivatalhoz, amely átadja azokat a tantárgyi
bizottságoknak,”
(13) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 50. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha jogorvoslati eljárásban a Hivatal, vagy a kormányhivatal döntését a bíróság utóbb megváltoztatja, a bíróság
döntésének megfelelõ érettségi bizonyítványt, tanúsítványt, törzslapkivonatot – az eredeti érettségi bizonyítvány,
tanúsítvány, törzslapkivonat bevonása és érvénytelenítése után, a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejû
tájékoztatásával – a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatója állítja ki, írja alá, és látja el a vizsgabizottságot
mûködtetõ intézmény körbélyegzõjének lenyomatával.”
(14) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az érettségi vizsgán végzett munkáért a vizsgabizottság és a tantárgyi bizottság elnökének, tagjainak,
a szaktanárnak, a kérdezõ tanárnak, a kormányhivatal által megbízott szakértõnek, a vizsgabizottság jegyzõjének
vizsgáztatási díj, a vizsgabiztosnak, a felügyelõ tanárnak, a helyettesnek, valamint a kormányhivatal által mûködtetett
vizsgabizottság kivételével az igazgatónak díjazás jár.”
(15) A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 60/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60/A. § (1) Az érettségi írásbeli feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minõsítõ korlátozott terjesztésûvé
minõsítette – a minõsítés érvényességi idejéig a korlátozott terjesztésû minõsítésû adatok védelmére vonatkozó
rendelkezések szerint kell kezelni.
(2) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény vezetõje felel a minõsített adatok védelmére vonatkozó rendelkezések
megtartásáért az érettségi írásbeli feladatlapok tekintetében. A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény vezetõje
az intézmény iratkezelési szabályzatának részeként meghatározza a minõsített adatok védelmével kapcsolatos
intézményi feladatokat.
(3) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény a kétszintû érettségi vizsga során a kétszintû érettségi vizsga
adminisztrációs rendszerében végzi el a vizsgázók jelentkeztetését, az írásbeli vizsgák beosztását, a vizsgaeredmények
rögzítését, a vizsgadokumentumok (vizsgáztatási jegyzék, írásbeli vizsgajegyzõkönyvek, osztályozó ív, törzslap külív
és belív, törzslapkivonat) elõállítását, kinyomtatását. Az emelt szintû vizsgák szervezéséhez szükséges, a Hivatal által
meghatározott adatokat a kormányhivatal, a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint rögzíti a kétszintû érettségi
vizsga adminisztrációs rendszerébe. Az informatikai rendszer tartalmának meghatározása és ellenõrzése a Hivatal
feladata. Az informatikai rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója felel,
amelyik az adat rögzítésére jogosult. Az informatikai rendszert az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
üzemelteti.
(4) A vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény igazgatójának biztosítania kell a Hivatal által mûködtetett elektronikus
üzenetküldõ rendszer folyamatos figyelemmel kísérését minden vizsgahelyszínen, minden vizsganapon.
Az intézményben folyó írásbeli, gyakorlati érettségi vizsgák alkalmával a figyelemmel kísérést a vizsga kezdete elõtt
legalább 30 perccel meg kell kezdeni és az írásbeli, gyakorlati vizsgára a részletes vizsgakövetelményekben
meghatározott idõtartam letelte után 30 percig kell biztosítani. Az intézményben folyó szóbeli vizsgák idõtartama
alatt az elektronikus üzenetküldõ rendszert legalább kétóránként kell megtekinteni (vagy ellenõrizni).”
41. §

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
a) 10. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében; 12. § (8) bekezdésében, 17/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 17/A. § (2) és
(3) bekezdésében; 30. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdés b), h), i), j), k), l), m), o), p) pontjában, 30. §
(3)–(5) bekezdésében; 49. § (2) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a
kormányhivatal” szöveg,
c) 11. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal, valamint a kormányhivatal” szöveg,
d) 12. § (5) bekezdésében az „A tanulói jogviszony, vendégtanulói jogviszony megszûnése” szövegrész helyébe
az „A tanulói jogviszony megszûnése” szöveg,
e) 12. § (8) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalhoz” szöveg,
f) 12. § (9) bekezdésében az „a Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak” szöveg,
g) 12. § (16) bekezdésében az „a Hivatalban” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnál” szöveg,
h) 13. § (6) bekezdésében az „A Hivatal a” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal által mûködtetett” szöveg,
i) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Hivatalnál” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnál, a kormányhivatal
által mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnál” szöveg,
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j)

18/B. § (2) bekezdésében; 58. § (4) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe
az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
k) 18/B. (7) bekezdésében az „elektronikus úton is eljuttathatja az iskolákhoz” szövegrész helyébe az „elektronikus
úton juttatja el az iskolákhoz” szöveg,
l) 18/C. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Hivatal értesítése” szövegrész helyébe az „a Hivatal, valamint
a kormányhivatal egyidejû értesítése” szöveg,
m) 18/C. § (2) bekezdés e) pontjában és 18/C. § (3) bekezdés d) pontjában az „a Hivatalt haladéktalanul értesíteni”
szövegrész helyébe az „a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejû, haladéktalan értesítése” szöveg,
n) 24. § (4) bekezdés d) pontjában az „a Hivatal azonnali” szövegrész helyébe „a Hivatal, valamint a kormányhivatal
egyidejû és azonnali” szöveg,
o) 28. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal, ha a vizsgabizottságot
a kormányhivatal mûködteti, a Hivatal” szöveg,
p) 30. § (2) bekezdés j) és o) pontjában, 30. § (5) bekezdésében az „a Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a
kormányhivatalnak” szöveg,
q) 31. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejû és” szöveg,
r) 52. § (7) bekezdés a) pontjában az „a Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak, a kormányhivatal
által mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak,”szöveg,
s) 52. § (8) bekezdésében az „a Hivatalban” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnál, a kormányhivatal által
mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalban.” szöveg,
t) 57. § (1) bekezdésében az „a Hivatalt” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal közremûködésével,
a kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottság esetén közvetlenül a Hivatalt,” szöveg,
u) 57. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Hivatalt” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal közremûködésével
a Hivatalt,” szöveg,
v) 59. § (1) és (2) bekezdésében az „a Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által
mûködtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak” szöveg,
w) 59. § (3) bekezdésben az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal, a kormányhivatal által mûködtetett
vizsgabizottság esetén a Hivatal” szöveg
lép.
42. §

Hatályát veszti a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 60/B. § (6) bekezdése.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési
szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása
43. §

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól szóló
109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet) 13. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kormányrendeletben meghatározottak szerint az egészségpénztár, illetve az intézmény – mint egészségügyi
szolgáltatást nyújtó szolgáltató – szerzõdést köthet az OEP-pel.”

44. §

A 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében az „OEP-et, illetve az illetékes REP-et” szövegrész helyébe
az „OEP-et” szöveg lép.

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint
a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosítása
45. §

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak
a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdésében a „Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatóság”
szöveg lép.
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Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása
46. §

Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása
47. §

A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Légiközlekedési Igazgatósága”
szövegrész helyébe a „légiközlekedési hatóság” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 3. § (4c) bekezdésében és 3. §-a (5) bekezdésében, 8. §
(3) bekezdésében az „az NKH Légiközlekedési Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a légiközlekedési hatóság”
szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében és 3. § (4a) bekezdésében „az NKH Légiközlekedési Igazgatóságának” szövegrész helyébe
az „a légiközlekedési hatóságnak” szöveg,
lép.

A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
48. §

A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
a) 2. § a) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ”) szöveg,
b) a 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „fõvárosi
és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelõsége” szöveg
lép.

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
49. §

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet)
a) 3. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11/E. § (3) bekezdésében az „Az NFH” szövegrész helyébe az „A
fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,
c) 3. § (2) és (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10/A. § (3) és (6) bekezdésében, a 11/E. § (3) bekezdésében,
11/F. § (1), (3) bekezdésében az „Az NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság” szöveg,
d) 10. § (2) bekezdésében, 10/A. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés b) pontjában, 11/D. §-ában, 11/E. §
(4) bekezdésében, 11/F. § (2)–(6) bekezdésében az „az NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szöveg,
e) 9. § (1) bekezdésében, 10/A. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés a) pontjában, 11/B. (1) bekezdésben és 11/F. §
(7) bekezdésében „az NFH központi szervét” szövegrész helyébe „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szöveg,
f) 10/A. § (2) bekezdésben az „az NFH központi szervén” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóságon” szöveg,
g) 11. § (2) bekezdés b) pontjában az „az NFH központi szervétõl” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságtól” szöveg,
h) 11/B. § (1) bekezdésben az „az NFH illetékes területi szervét” szövegrész helyébe az „az illetékes fogyasztóvédelmi
felügyelõséget” szöveg,
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11/B. § (3) bekezdésében az „az NFH központi szervének” szöveg helyébe az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóságnak” szöveg

lép.
50. §

A 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az Fgytv. és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007.
(VIII. 31) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
51. §

(1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 104/1998. (V. 22.) Korm.
rendelet) 4/A. § (2) bekezdésében az „illetékes regionális egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg lép.
(2) A 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a következõ 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

52. §

A 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklet A) pontjában a „megyei (fõvárosi), valamint a városi tisztiorvosi
szolgálat” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete” szöveg lép.

Az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
53. §

Az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 243/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet)
a) 4. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH)”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében az „MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak” szöveg,
c) 6. § (1)–(5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (3) és (5) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg, az „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg, az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központjának” szövegrész helyébe az „az MgSzH-nak” szöveg,
e) 10. § (4) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter” szöveg,
f) 10. § (4) és (5) bekezdésében az „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „Az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter” szöveg
lép.

54. §

A 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének felvezetõ szövegében az „MgSzH” szövegrész helyébe
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
55. §

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet)
3. § (1) bekezdésének b) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve” szövegrész
helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg lép.
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A 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A bírság az azt kiszabó szerv [3. § (1) bekezdés] bevételét képezi, amelyet kizárólag az állatvédelemmel
kapcsolatos kiadási többletének fedezeteként lehet felhasználni. Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget
elkülönítetten és ellenõrizhetõen kell kezelni. A 3. § (1) bekezdés b) pontjában szereplõ szerv által kiszabott bírság
összegét az azt kiszabó szerv alszámlájára kell befizetni. A befizetett bírságok teljes összegét havonta, tárgyhót követõ
hónap 5. napig át kell utalni a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10032000–00289782–00000000 számú
számlájára.”

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
57. §

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 11/A. §-ában a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
58. §

Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 24. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg lép.

A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
59. §

A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
60. §

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes igazgatási szerveivel
(a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” szöveg, 2/A. §-ban az „a
REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „a REP-ek” szövegrész helyébe az „az OEP”
szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „illetékes REP-hez” szövegrész helyébe az „OEP-hez” szöveg,
b) 6/C. § (4) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes
regionális intézete” szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztifõorvosi Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH)” szöveg, az „ÁNTSZ illetékes regionális intézete” szövegrész
helyébe az „ÁNTSZ OTH”szöveg,
c) 1. számú melléklet 6. és 7. sorában az „OEP-pel (REP-pel)” szövegrész helyébe az „OEP-pel” szöveg
lép.

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet módosítása
61. §

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
51. § (2) bekezdésében a „regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási
igazgatóság” szöveg lép.

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása
62. §

(1) A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 158/1999. (XI. 19.)
Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti katasztrófa esetén a megyei tisztifõorvos a katasztrófavédelmi
tervben e célra kijelölt egészségügyi szolgáltatók részére határozatban elrendelheti szükséggyógyintézet telepítését.
A telepítésre kerülõ szükséggyógyintézet részére a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) ideiglenes mûködési engedélyt
ad ki.”
(2) A 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém
Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ
illetékességgel látja el.”
63. §

A 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „megyei tisztifõorvos” szöveg és az „elvi elérhetõség
szabályait” szövegrész helyébe az „elvi elérhetõség szabályait és a gyógyintézetben ellátott betegek érdekeit”
szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „regionális tisztifõorvos” szöveg helyébe a „megyei tisztifõorvos” szöveg,
3. 4. § (1) bekezdésében a „regionális szinten a regionális tisztifõorvos” szöveg helyébe a „megyei szinten a megyei
tisztifõorvos” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „regionális tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „megyei tisztifõorvos” szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, (3), (5), (7) és (10) bekezdésében, a „regionális intézet” szövegrész helyébe
a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
e) 6. § (4) bekezdésében az „illetékes regionális tisztifõorvossal” szövegrész helyébe az „illetékes megyei
tisztifõorvossal” szöveg,
f) 5/A. § (4) bekezdésében az „a regionális egészségbiztosítási pénztárral” szövegrész helyébe az „az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral” szöveg,
g) 6. § (6) bekezdésében és a (7) bekezdés b) pontjában az „illetékes regionális intézet” szövegrész helyébe
az „illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv”szöveg,
h) 7. § (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésében a „regionális tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „megyei
tisztifõorvos” szöveg,
i) 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetékes regionális intézet” szövegrész helyébe az „illetékes megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
j) 8. § (1) bekezdésében a „regionális tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „megyei tisztifõorvos” szöveg,
k) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében a „regionális intézetek” szövegrész helyébe a „a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervek” szöveg,
l) 8. § (2) bekezdés b) pontjában, és (3) bekezdésében a „regionális intézet” szövegrész helyébe a „megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
m) 9. § (1) bekezdésében a „regionális intézettel” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi szakigazgatási
szervvel” szöveg,
n) 9. § (2) bekezdésében a „regionális intézet” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv”
szöveg,
o) 11. § a) pontjában az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat”
szöveg
lép.

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
64. §

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/199. (XII. 28.) Korm.
rendelet)
a) 3. § (3) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális
vagy kistérségi intézet” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve, vagy kistérségi népegészségügyi intézete” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében, 74. § (3) bekezdésében, 77. §
(3) bekezdésében, 79. § (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében, 86. § (3) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében,
88. § (2) bekezdésében, 102. § (2) bekezdésében, 103. § (2) bekezdésében, 104. § (2) bekezdésében, 113. §

MAGYAR KÖZLÖNY

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

•

2010. évi 200. szám

31311

(2) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy kistérségi népegészségügyi intézete”
szöveg,
31. § (2) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében és 105. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális vagy
kistérségi intézete” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szerve vagy kistérségi népegészségügyi intézete és az Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg,
142. § (6) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe az „a (4) bekezdés a) pontja kivételével
a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal, a (4) bekezdés a) pontja szerinti eljárás
az Oktatási Hivatal” szöveg,
1. § (7) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 71. § (2) bekezdésében, a 72. §
(3) bekezdésében, a 73. § (2) bekezdésében, a 74. § (3) bekezdésében, a 75. § (2) bekezdésében, a 76. §
(2) bekezdésében, a 77. § (3) bekezdésében, a 78. § (2) bekezdésében, a 79. § (3) bekezdésében, a 80. §
(2) bekezdésében, a 81. § (2) bekezdésében, a 82. § (2) bekezdésében, a 83. § (2) bekezdésében, a 84. §
(2) bekezdésében, a 86. § (3) bekezdésében, a 87. § (2) bekezdésében, a 88. § (2) bekezdésében, a 89. §
(2) bekezdésében, a 90. § (2) bekezdésében, a 91. § (2) bekezdésében, a 103. § (2) bekezdésében, a 129. §
(2) bekezdésében, és a 150. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve”
szövegrész helyébe az „illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõség” szöveg,
150. § (4) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi
hatóság” szöveg
93. § (2) bekezdésében „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az „a
fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi szakigazgatási szervének munkaügyi
felügyelõsége (a továbbiakban: munkaügyi felügyelõség)” szöveg, a 95. § (2) bekezdésében, 96. §
(2) bekezdésében, 96/A. § (2) bekezdésében „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség”
szövegrész helyébe az „a munkaügyi felügyelõség” szöveg, a 98. § (2) bekezdésében, 99. § (2) bekezdésében,
100. § (3) bekezdésében, 103. § (2) bekezdésében, 131. § (2) bekezdésében, 132. § (3) bekezdésében, 139. §
(2) bekezdésében „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az „a
munkavédelmi felügyelõség” szöveg,
31. § (2) bekezdésében, a 74. § (3) bekezdésében, a 75. § (2) bekezdésében, a 81. § (2) bekezdésében,
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a megyei
kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve, a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)” szöveg,
77. § (3) bekezdésében, a 79. § (3) bekezdésében, a 84. § (2) bekezdésében, a 85. § (2) bekezdésében, a 86. §
(3) bekezdésében, a 87. § (2) bekezdésében, a 88. § (2) bekezdésében, a 102. § (2) bekezdésében, a 103. §
(2) bekezdésében, a 105. § (3) bekezdésében, a 113. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal”
szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatósága, a kerületi hivatal” szöveg,
106. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága” szöveg

lép.
65. §

(1) A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 94. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság, az (1) bekezdés a)–b),
d)–e) ) pontban meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a munkaügyi felügyelõség, az (1) bekezdés c) pontjában
és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a fõvárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi és
munkavédelmi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõsége (a továbbiakban: munkavédelmi
felügyelõség) hatáskörébe is tartozik.”
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A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000.
(II. 25.) Korm. rendelet módosítása
66. §

(1) A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet) 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”
(2) A 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet az e rendelet 3. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

67. §

(2) A 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális intézete (a továbbiakban: regionális intézet)” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv)” szöveg, a 4. § (1) és (5) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében a „regionális
intézet” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg, a 6. §-ában az „ÁNTSZ”
szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szöveg, a 8. §
(1) bekezdés c) és d) pontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ vagy a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv” szöveg lép.

A mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló
30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása
68. §

A mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet)
a) 3. § (1) bekezdésének d) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban:
MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságának
(a továbbiakban: földmûvelésügyi igazgatóság)” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésének b) pontjában, a 11/H. § (3) bekezdésében az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe
az „a földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg,
c) 11/H. § (1) bekezdésének c) pontjában az „az MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe
az „a földmûvelésügyi igazgatósághoz” szöveg
lép.

69. §

A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 2. és 5. számú mellékletében „az MgSzH területi szerve”, illetve „az MgSzH illetékes
területi szerve” szövegrész helyébe „a Földmûvelésügyi Igazgatóság” szöveg lép.

A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm.
rendelet módosítása
70. §

A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervét” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szöveg lép.

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl
szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása
71. §

(1) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A hatósági jóváhagyást – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a fõvárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) adja
meg.”
(2) A 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a sugár-egészségügyi decentrumok a külön kormányrendeletben meghatározott illetékességi területükön látják el.”
72. §

A 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében,
6. §-ában a „regionális intézet” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg, a 8. §
(3) bekezdésében a „regionális intézetnek” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének” szöveg lép.

A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
73. §

A nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vérkészítmények elõállításával és felhasználásával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások szakmai
felügyeletét – az 1. melléklet szerinti különös illetékességi szabályok figyelembevételével – a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve látja el.”

74. §

A 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet az e rendelet 4. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
75. §

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ fokú hajózási hatóságnak a lajstrom vezetése, valamint a lajstromozási ügyek intézése tárgyában hozott
döntése ellen 30 napon belül van helye fellebbezésnek.”

Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
76. §

A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az „egészségbiztosítási pénztárral” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral, a fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó
szakigazgatási szervével” szöveg lép.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
77. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ), illetve a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv) keretén kívül mûködõ Családvédelmi Szolgálatot (a továbbiakban: tanácsadó Családvédelmi Szolgálat) jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy (a továbbiakban: szolgáltató) mûködtethet.”
(2) A 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyezési eljárás lefolytatására és a mûködési engedély kiadására a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat
által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv jogosult.”
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(3) A 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”
78. §

A 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 6. §
(2) bekezdés a)–c) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „regionális intézet” szövegrész helyébe
a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv”szöveg lép.

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl
szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
79. §

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint módosul.

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
80. §

(1) A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználása engedélyhez kötött
tevékenység, amit a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága talajvédelmi hatósági jogkörben
(a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) engedélyez.”
(2) Az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyezõ talajvédelmi hatóság az (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti adatokról összesítést készít, amelyet
minden év május 31-ig továbbít a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak, valamint az illetékes környezetvédelmi
hatóságnak.”

A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és
folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
81. §

A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központ”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve
(a továbbiakban: munkaügyi központ” szöveg, 8. § (6) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész
helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg lép.

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása
82. §

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 140/2001.
(VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségérõl szóló
142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása
83. §

A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségérõl szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §
(4) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,
6. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.
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Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
84. §

(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki:]
„e) arra a vízre, amelyet kizárólag olyan célra használnak, amely nem jelent sem közvetlen, sem közvetett káros hatást
a vízhasználók egészségére és a víz felhasználását az illetékes népegészségügyi szerv vagy annak jogelõdje
engedélyezte;”
(2) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a a) pontjának ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a) ivóvíz: e rendeletben meghatározott minõségû olyan víz:]
„ab) amelyet az európai élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerint az élelmiszer-vállalkozások
élelmiszer elõállításához használnak fel (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz), beleértve mindazon
anyagoknak és termékeknek a gyártását, feldolgozását, konzerválását és forgalmazását, amelyek emberi fogyasztásra
szolgálnak; kivéve, ha a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve a megyei kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság) azt állapítja meg, hogy a víz minõsége nem befolyásolhatja a késztermék (élelmiszer)
minõségét;”
(3) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„e) hatósági vízminõség-ellenõrzõ vizsgálat: a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve az élelmiszerjog
általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és
az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál
történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelõségi ponttól a kerületi
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal) által, vagy a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve a kerületi hivatal megbízásából végzett vízminõség vizsgálat;”
(4) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„i) ivóvízbiztonság hatósági ellenõrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, a szolgáltató ivóvízminõséget
befolyásoló tevékenységének és a vízminõség vizsgálati adatoknak a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
által végzett ellenõrzése és értékelése, illetve a vízminõség vizsgálati adatoknak a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott esetben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint a kerületi hivatal által
végzett ellenõrzése és értékelése;”
(5) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„j) hatósági vízminta: a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
megfelelõségi ponttól az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint a kerületi hivatal által
vett, megjelölt és kísérõirattal ellátott vízminta;”
(6) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § k) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„k) illetékes népegészségügyi szerv: az 1000 m3/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 fõnél kevesebb állandó népességet
ellátó vízellátó rendszerek esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete, az ennél
nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve;
l) illetékes hatóság: az illetékes népegészségügyi szerv, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott megfelelõségi ponttól az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság.”
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(7) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A házi vízelosztó rendszerben elõforduló vízminõségi határérték túllépése miatt fennálló egészségügyi kockázat
csökkentése érdekében az ÁNTSZ illetékes intézete]
„a) tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, illetve fenntartókat és az érintett fogyasztókat, valamint a 178/2002/EK
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása esetén
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot a vízminõség javítása érdekében szükséges és általuk
tehetõ további intézkedésekrõl, beavatkozási lehetõségekrõl, illetve”
(8) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vizsgálati eredmények összesítését, feldolgozását és értékelését, valamint a jelentések készítését helyi szinten
az illetékes népegészségügyi szerv, központi szinten az OTH végzi. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
megfelelõségi ponttól felhasznált ivóvíz minõségi értékelését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság, illetve a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) végzi. A nyilvántartást és
a jelentést a 4. számú melléklet szerint kell elkészíteni.”
(9) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az illetékes népegészségügyi szerv, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál
történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelõségi ponttól
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság bármely olyan vízminõségi jellemzõ vizsgálatát is
elrendelheti, amelyrõl feltételezhetõ, hogy olyan mennyiségben, illetõleg koncentrációban van jelen az ivóvízben,
amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet.
(9) A hatósági vízminõség-ellenõrzõ vizsgálatok költségét a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, illetve a 4. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelõségi ponttól történõ ellenõrzés vizsgálati költségeit
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság viseli.
(10) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az eltérésekrõl, illetve adatokról, amelyek egészségügyi vagy
élelmiszer-biztonsági kockázattal vannak összefüggésben.”
(10) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ivóvíz minõségére vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve
szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja
és a szükséges vízminõség-javító intézkedéseket elrendeli. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott esetben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság elrendeli
az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminõség-javító intézkedéseket. Ilyen intézkedések különösen
a szennyezésre vezetõ mûszaki eljárások megváltoztatását vagy a tevékenység tilalmát, a szennyezõ forrás
eltávolítását, új vízbeszerzési forrásra történõ áttérést, a szennyezés eltávolítását vízkezeléssel és/vagy fertõtlenítéssel,
illetve a víz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelõ módosítását, illetve a vízzel érintkezõ anyagok
minõségi megfelelõségének biztosítását célzó hatósági eljárások kezdeményezése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a határérték-túllépésbõl, illetve a rendkívüli esemény által elõidézett
szennyezésbõl eredõ egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel kell elrendelni. Az elrendelt intézkedésrõl és
az alapjául szolgáló vízminõség-ellenõrzõ vizsgálat eredményérõl az illetékes népegészségügyi szerv valamennyi
érintett települési önkormányzatot, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál
élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot
egyidejûleg értesíti.”
(11) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egészségre veszélyt jelentõ ivóvíz fogyasztását, felhasználását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés
fordult-e elõ – az illetékes népegészségügyi szerv, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználását az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
megtilthatja vagy korlátozhatja.”
(12) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv) – az 5. §-ban elõírt vizsgálatok és adatgyûjtés alapján – a megye
ivóvíz-minõségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként elektronikus formában összesíti és megküldi
az OTH-nak, továbbá évente írásos jelentést készít a megye ivóvíz-minõségi helyzetérõl, amelyrõl tájékoztatja
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a vízszolgáltatókat, a felügyelõségeket és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat. Az OTH az éves
településsoros ivóvíz-minõségi adatokat elektronikus formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére.
Az 5. §-ban elõírt vizsgálatok és adatgyûjtés alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok
az élelmiszer-vállalkozások ivóvíz-minõségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként összesítik és megküldik
az MgSzH-nak, aki ezen adatokat a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek megküldi.”
(13) A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém
Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ
illetékességgel látja el.”
85. §

Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. és 2. számú
melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

86. §

A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 7. § (3) és
(6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész helyébe az „illetékes
népegészségügyi szerv” szöveg, a 6. § (6) és (7) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ illetékes intézetének”
szövegrész helyébe az „illetékes népegészségügyi szervnek” szöveg lép.

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
87. §

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
88. §

(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet) 6. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kormányhivatal elsõ fokú döntése ellen tizenöt napon belül az Oktatási Hivatalhoz lehet fellebbezni.”
(2) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 14/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kedvezményekre való jogosultságot a külképviselet igazolja az oktatási intézmény által kiállított tanulói, illetve
hallgatói jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól, a Balassi Intézettõl, illetve határon túli szakértõi
szervezetektõl.”
(3) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogosultság bejegyzését a kormányhivatal vagy a külképviselet az informatikai rendszerben igazolja a bejegyzést
követõ 5 napon belül. A külképviselet által igazolt jogosultságok bejegyzésérõl készített összesítést a külképviselet
havonta, postai úton megküldi a melléklet szerint illetékes kormányhivatalnak.”
(4) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A készítõ a beérkezett igénylõlapok alapján a beérkezéstõl számított 15 napon belül elõállítja, és postai úton
eljuttatja az érvényesítõ matricákat a kérelmezõ által megjelölt kormányhivatalhoz, vagy a kérelmezõ által megjelölt
külképviseletre.”
(5) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kérelemmel kapcsolatos döntést a kormányhivatal zárt informatikai rendszeren keresztül haladéktalanul
továbbítja a külképviselet felé.”
(6) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történõ megállapítását követõen a kormányhivatal, vagy
a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot, az érvényesítõ matricának a kérelmezõ Magyar
igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történõ beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet
lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében a mellékletben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet elõtt a tanuló,
illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja útján járhat el. A bejegyzés
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megtörténtét a jogosult az erre a célra rendszeresített, a 16. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti nyomtatvány
aláírásával igazolja.”
(7) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép
„(4) A kormányhivatal vagy a külképviselet az érvényesítõ matricának a készítõtõl történõ átvételét az azt követõ öt
napon belül a 16. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott nyomtatvány egyik példányán sorszám szerint
igazolja, majd a nyomtatványt öt napon belül, postai úton visszaküldi a készítõnek. A nyomtatvány második példányát
a készítõ megõrzi, és – a külképviseleten átvett matrica esetén – a nyomtatvány másolatát 30 napon belül megküldi
a kormányhivatal részére.
(5) A kormányhivatal által vezetett diákkedvezmény-nyilvántartási adatbázisba az érvényesítés tényét
a kormányhivatal, külképviseleten történt érvényesítés esetén a külképviselet jegyzi be.”
(8) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal és a külképviselet által vezetett nyilvántartásokból adatigénylésre jogosultak
a) a kedvezményt, illetõleg támogatást nyújtó szervek a jogosultság ellenõrzése céljából,
b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra.
(2) A kormányhivatal által vezetett nyilvántartásokból a külképviselet feladatai ellátásához szükséges adatigénylésre
jogosult.”
89. §

A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

90. §

A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe „az e rendelet
melléklete szerint illetékes közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal)” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében; 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében; 12. § (2) bekezdésében; 19. §
(1) bekezdésében; 22. § (2) bekezdésében; az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg,
c) 5. § (4) bekezdésében az „a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalhoz” szöveg,
d) 7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában; 12. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész
helyébe az „a kormányhivatal” szöveg,
e) 14/A. § (4) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „a kormányhivatal” szöveg,
f) 21. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve,
illetve” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal, vagy” szöveg,
g) 21. § (3) bekezdésében; 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervének, illetve” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak, vagy” szöveg
lép.

91. §

Hatályát veszti a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ában az „illetõleg a Kormány mellékletben megjelölt általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve (a továbbiakban: Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve)” szövegrész.

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt
támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
92. §

(1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet) 2. §-ában
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész helyébe
a „megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: Földmûvelésügyi Igazgatóság)” szöveg
lép.
(2) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének
benyújtásával a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal
rendszeresített és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti
a Földmûvelésügyi Igazgatóságtól.”
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(3) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) rendelkezik õstermelõi igazolvánnyal és”
93. §

A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 4. § (4) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésében valamint a 10. § (1) bekezdésének a) pontjában „az MgSzH területi
szerve” szövegrész helyébe „a Földmûvelésügyi Igazgatóság” szöveg,
b) 4. § (2)–(3) bekezdésében, az 5. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 6. § (1)–(2) bekezdésében az „Az MgSzH területi
szerve” szövegrész helyébe az „A Földmûvelésügyi Igazgatóság” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében az „az MgSzH területi szervénél” szövegrész helyébe a „Földmûvelésügyi Igazgatóságnál”
szöveg lép,
d) 8. §-ában az „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe a „Földmûvelésügyi Igazgatóságot” szöveg
lép.

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.)
Korm. rendelet módosítása
94. §

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatalához” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központjához (a továbbiakban: NKH Központ)” szöveg, 6. § (2) és (3) bekezdésében az „NKH Központi Hivatala”
szövegrész helyébe az „NKH Központ”, valamint 6. § (4) bekezdésében az „NKH Központi Hivatalát” szövegrész helyébe
az „NKH Központot” szöveg, a „Közlekedési és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg lép.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet módosítása
95. §

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésérõl és képesítésérõl szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész, valamint 3. § (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és
(6) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési
hatóság” szöveg, továbbá 3. § (4) bekezdésében az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatóságát” szövegrész helyébe az „a
közlekedési hatóságot” szöveg, 5. § (5) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Központja” szöveg lép.

96. §

A 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szakképesítést igazoló bizonyítvány mintáját és az abban feltüntetendõ adatokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.”

A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása
97. §

A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.
(II. 18.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésének második mondatában az „önkormányzati” szövegrész helyébe
a „földügyért felelõs” szöveg lép.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása
98. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 9.
melléklete lép.

31320

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása
99. §

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
13. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg lép.

Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS)
megállapodás kihirdetésérõl szóló 309/2002. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
100. §

Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás
kihirdetésérõl szóló 309/2002. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatalát” szöveg lép.

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
101. §

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ területeken
kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságához” szövegrész helyébe a „hajózási hatósághoz” szöveg, a 6. §
(5) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe a „hajózási
hatóság” szöveg lép.

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V.15.) Korm. rendelet módosítása
102. §

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2003.
(V.15.) Korm. rendelet) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A többéves nemzeti ellenõrzési terv elkészítését a Hivatal koordinálja. A terv elkészítése során a vámhatóság
közremûködését is igénylõ feladatok tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal véleményét ki kell kérni. A tervet
a miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben fogadja el. A tervet a minisztérium, valamint
a Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

103. §

A 66/2003. (V.15.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg lép.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
104. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés f) pontjának
fd) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
f) egészségügyi intézmény: az Eütv. 3. § f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül]
„fd) az Országos Tisztifõorvosi Hivatal, illetve az irányítása alá tartozó országos intézetek, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, illetve kistérségi népegészségügyi intézete,
amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak;”
(2) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„j) egészségügyi államigazgatási szerv: a mûködési engedély kiadására és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának
ellenõrzésére jogosult fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete, vagy az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal.”
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(3) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a mûködési engedély
kiadása a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a mûködési engedélyt kérelemre, valamint e rendeletben vagy jogszabályban
meghatározott esetben hivatalból adja ki. E rendelet szabályait értelemszerûen kell alkalmazni a hivatalból indult
eljárásra is.
(2) A mûködési engedély kiadására
a) fekvõbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, valamint
biobanki tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az Országos Tisztifõorvosi Hivatal,
b) az a) pontban fel nem sorolt egészségügyi szolgáltatások esetében – ideértve az egynapos sebészeti és
a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet 3. § (1) bekezdésében
és 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátást is – a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi
népegészségügyi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet),
c) az a) és b) pont szerinti szolgáltatásokat egyidejûleg végzõ egészségügyi szolgáltató esetén – függetlenül attól,
hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az Országos Tisztifõorvosi Hivatal)
jogosult.
(3) Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a mûködési engedélyt – (2) bekezdés b) pontja
szerinti hatáskörében eljárva – az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi
intézet adja ki.
(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást,
a mûködési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban
– figyelemmel a (2) bekezdés c) pontjára – a telephely, illetve székhely szerinti kistérségi népegészségügyi intézet vagy
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal adja ki.
(5) A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, iskola- és
ifjúság-egészségügyi, körzeti-közösségi szakápolói, védõnõi feladat engedélyezését a több, ugyanazon kistérségi
népegészségügyi intézet illetékességébe tartozó telephelyen teljesítõ számára egy eljárásban, telephelyenként kell
lefolytatni, és az engedélyeket egy okiratba kell foglalni.
(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve
véleményének kikérésével folytatja le az engedélyezési eljárást.”
(4) A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”
105. §

A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében a „kistérségi, illetve a regionális intézet” szövegrész helyébe
a „kistérségi népegészségügyi intézet, illetve az Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg,
b) 11. § (3) bekezdés c) pontjában az „a regionális egészségbiztosítási pénztárral” szövegrész helyébe az „az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” szöveg,
c) 11. § (5) bekezdésében a „kistérségi vagy regionális intézet” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi
intézet vagy az Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg,
d) 12. § (1) bekezdésében az „a regionális, illetve kistérségi intézet” szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal, illetve a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
e) 12. § (7) bekezdésében a „kistérségi, illetve regionális intézet” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi
intézet, illetve az Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg,
f) 16. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „mûködési engedélyt kiadó intézet” szövegrész helyébe a „mûködési
engedélyt kiadó szerv” szöveg,
g) 16. § (3) bekezdésében az „a regionális intézet” szövegrész helyébe az „az Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg,
h) 16. § (3) bekezdésében a „kistérségi intézet” szövegrészek helyébe „kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg
lép.

106. §

A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet a 10. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
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A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása
107. §

A köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet
a) 38. § (2) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe
a „fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervével” szöveg,
b) a 38. § (3) és (5) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész
helyébe a „fõvárosi kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg
lép.

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm.
rendelet módosítása
108. §

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet
módosítása
109. §

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 16. §
(2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg
lép.

A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
110. §

A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdésében az „az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész helyébe
az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg, 12. §-ában az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép.

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat
érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
111. §

(1) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 206/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet) 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hitelesítést végzõ külképviselet a (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül
megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult
a) nevét, aláírását,
b) születési helyét, idejét,
c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,
d) az oktatási intézmény nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen
bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevõ szervek részére, illetve ezen adatoknak
a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) és a KELLÓ
részére történõ továbbításához, a kormányhivatal számára.”
(2) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával és nyilvántartásával összefüggõ hatósági ügyekben elsõ
fokon az e rendelet melléklete szerint illetékes kormányhivatal jár el.”
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(3) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A kedvezményekre való jogosultság kormányhivatal által történõ megállapítását követõen a kormányhivatal
vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot, az érvényesítõ matricának a kérelmezõ Magyar igazolványába, illetve
annak pótfüzetébe történõ beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés
érdekében a mellékletben megjelölt kormányhivatal és a külképviselet elõtt a határon túli pedagógus, illetve oktató
személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. A bejegyzés megtörténtét a jogosult az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány aláírásával igazolja.”
(4) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kormányhivatal elsõ fokú döntése ellen tizenöt napon belül a Hivatalhoz lehet fellebbezni.”
(5) Hatályát veszti a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében az „illetõleg a Kormány mellékletben
megjelölt általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész.
112. §

A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

113. §

A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 17. § (2) bekezdésében, 20. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 21. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe
a „kormányhivatal” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében az „a 19. § (7) bekezdésének aa) pontjában” szövegrész helyébe „a 18. § (7) bekezdésének
a) pontjában” szöveg, 16. § (2) bekezdésében „a 19. § (7) bekezdésének aa) és ba) pontjában” szövegrész helyébe
„a 18. § (7) bekezdésének a) és b) pontjában” szöveg
lép.

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl
szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
114. §

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl szóló 225/2003.
(XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 4. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „hajózási hatóság” szöveg lép.

A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
115. §

A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésében a „jogosult személy lakóhelye szerint illetékes regionális
egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe a „jogosult személynek az OEP” szöveg lép.

116. §

A 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi gyógykezelésre jogosult személy külföldi gyógykezelése után a hazatérését követõ 30 napon belül
köteles eljuttatni az OEP-nek a zárójelentése egy példányát, a részére átadott számlákat és elszámolni a felvett
útiköltséggel.”

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
117. §

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet 8. számú melléklete e rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint módosul.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
118. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (16) bekezdésében
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az „egészségbiztosítás szervei” szövegrész helyébe az „OEP” szöveg, az „a regionális egészségbiztosítási pénztár”
szövegrészek helyébe az „az OEP” szöveg lép.

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekrõl szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet módosítása
119. §

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekrõl szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „közlekedési
hatóság” szöveg lép.

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása
120. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése hatályát veszti.

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
121. §

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 20. §-a hatályát veszti.

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
122. §

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központot” szövegrész
helyébe „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg, az „MgSzH területi szervét”
szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát
(a továbbiakban: Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
b) 13. § (9) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) Országos
Tisztifõorvosi Hivatalával” szövegrész helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatallal” szöveg,
c) 13. § (9) bekezdésében, 26. § (7) bekezdésében az „Az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv)” szöveg,
d) 23. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervet” szöveg, az „az MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
e) 23. § (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális intézet” szövegrész helyébe az „a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv” szöveg, az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
f) 23. § (4) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális intézetének” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervnek” szöveg, az „MgSzH területi szervének” szövegrész helyébe az „Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg,
g) 26. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ÁNTSZ regionális intézetének” szövegrész helyébe a „megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervnek” szöveg,
h) 26. § (5) bekezdésében az „az ÁNTSZ regionális intézete” szövegrész helyébe „a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv” szöveg, az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szöveg
lép.
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A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
123. §

A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (14) bekezdésének a) pontjában
a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi hatóság” szöveg lép.

A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti
Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos
feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ
fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása
124. §

A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól,
a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és
mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában, 15. § (3) bekezdésében a „Budapest
Fõváros Közigazgatási Hivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szöveg, 16. §-ában
a „Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatala” szöveg lép.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása
125. §

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 17. §
(4) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg
lép.

A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása
126. §

A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdésében a „Közlekedési
Felügyeletet” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságot” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
127. §

A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes
megyei (fõvárosi) intézetének (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézet)” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv)” szöveg, a 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „ÁNTSZ megyei intézet” szövegrész helyébe a „megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép.

128. §

A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat
a) a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,
b) a Heves Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Heves és Nógrád megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló
295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
129. §

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/D. §-ában
az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „Országos Gyógyszerészeti Intézet” szöveg lép.
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A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
130. §

(1) A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH), illetve a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) a Tv.-ben és a végrehajtására kiadott
jogszabályokban foglaltak megsértése esetén az e rendeletben foglaltak szerint minõségvédelmi bírságot szab ki
a szaporítóanyagot elõállító, feldolgozó és forgalomba hozó természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok tekintetében.”
(2) A 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az MgSzH, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a bírság mértékének megállapítása során figyelembe
veszi különösen, hogy a jogszabálysértést
a) szándékosan vagy gondatlanságból,
b) elsõ esetben,
c) helyre nem hozható és súlyos genetikai, illetve gazdasági kárt okozva,
d) milyen értékre és mennyiségre
követték el.
(2) Az MgSzH, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a bírság mértékének megállapításakor az (1) bekezdésben
foglaltakon túl figyelembe veszi azt is, ha a jogszabálysértést elkövetõ a károsult felhasználó részére kártérítést ad.
(3) Az MgSzH, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a minõségvédelmi bírság kiszabásával egyidejûleg
a Tv.-ben foglaltak szerint egyéb jogkövetkezményeket is alkalmazhat.”
(3) A 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MgSzH, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a minõségvédelmi bírságot kiszabó jogerõs határozatát
a termékpálya szerinti terméktanáccsal is közli.”
(4) A 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Minõségvédelmi bírságként legfeljebb 50 000 forintot kell kiszabni azzal szemben, aki]
„d) az általa forgalmazott szaporító alapanyagokról kiállított származási igazolványokat az elõírt határidõre nem küldi
meg az MgSzH-nak, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóságnak vagy”
(5) A 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendeletben foglaltak megsértése esetén az MgSzH,
illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a minõségvédelmi bírságot az e §-ban foglaltak szerint szabja ki.”

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
131. §

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
132. §

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdésében a „megyei
földhivatal, illetve a fõvárosi földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal)” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal földhivatala, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban együtt: megyei
földhivatal)” szöveg lép.

133. §

A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megelõlegezett költségek visszatérítése a tárgyévet követõ év január 1-jétõl történik oly módon, hogy azt
a jogosultak a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál igényelhetik vissza az (1) bekezdésben foglalt számla és
a (2) bekezdésben foglalt igazolás alapján.”
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Hatályát veszti a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
135. §

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága”,
valamint az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal”
szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága” valamint az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész
helyébe az „a Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatal” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, az 5. §-ban, és a 6. § (1) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala”
szövegrész, a 6. § (2) bekezdésében az „az engedélyezõ” szövegrész, a 6. § (3) bekezdésében és az 5. §-ban az „az
NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg
lép.

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása
136. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdésben az „a termõföldrõl szóló 1994. évi
LV. törvényben elõírt földhivatali eljárást is le kell folytatni.” szövegrész helyébe az „a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvényben elõírt földvédelmi eljárást le kell folytatni.” szöveg lép.

137. §

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladatés hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása
138. §

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális intézetének” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv)” szöveg, a 6. § (1) bekezdés d) pontjában az „az ÁNTSZ regionális intézetének” szövegrész helyébe az „a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervének” szöveg lép.

A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival
és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló
173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása
139. §

A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet
a) 12. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosító” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosító” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg,
c) 16. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosító” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve” szöveg
lép.
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A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása
140. §

A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdésében a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervét” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szöveg,
8. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg lép.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
141. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása
142. §

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
a) 8. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe
a „megyei (fõvárosi) kormányhivatal közlekedési felügyelõségének” szöveg,
b) 20. § (3) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fõvárosi) intézete”
szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve
(a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
c) 25. § (4) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg
lép.

143 . §

A 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a következõ 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
144. §

Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a „Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatala” szöveg, 6. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság (a továbbiakban: NFH)” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, a 6. § (2) bekezdésében
az „az NFH központi szervét” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szöveg, 6. § (3) és 7. §
(1) bekezdéseiben az „az NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szöveg,
a 7. § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 8. § (1)–(3) bekezdésében az „az NFH” szövegrész helyébe az „a
fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, a 7. § (1) bekezdésében az „az NFH” szövegrészek helyébe az „a fogyasztóvédelmi
hatóság” szöveg lép.

A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet módosítása
145. §

A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
melléklete e rendelet 17. mellékletében foglaltak szerint módosul.
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Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról szóló törvényben meghatározott határidõk ismételt
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló
67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
146. §

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról szóló törvényben meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról
és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (2) Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is benyújtotta igényét és az élet elvesztéséért, vagy a munkaszolgálat
jogcímén szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelem vonatkozásában legalább részben helyt adó döntés
született, a tulajdoni sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.”

147. §

A 67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

148. §

A 67/2006. (III. 28.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: KIH)” szövegrész helyébe az „a
kárpótlási hatósághoz” szöveg,
b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. §-ában, valamint 5. § (1) bekezdésében az „a KIH” szövegrész helyébe az „a
kárpótlási hatóság” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében az „a KIH-hez” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósághoz” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi Hivatal és a Hadigondozottak Közalapítványa közötti” szövegrész
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti együttmûködési” szöveg,
f) 5. § (3) bekezdésében az „az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „a szociális és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
149. §

(1) A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet) 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) Az az állatorvos, aki jogosult állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság) kezdeményezi a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedély kiadását.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedélyt az adott állatorvos által ellátandó
valamennyi jogosult állatorvosi feladatra vonatkozóan adja ki. Az engedély megadása esetén a jogosult állatorvos
a tevékenységét csak a 4. § (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötését követõen kezdheti meg.
(3) Az engedély megadásának feltétele, hogy az állatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósághoz benyújtsa a közigazgatási alapvizsga bizonyítványának másolatát, vagy írásos kötelezettségvállalását
arra vonatkozóan, hogy az engedély megadásától számított 1 éven belül saját költségére közigazgatási alapvizsgát
tesz, és az ezt igazoló bizonyítvány másolatát az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak
megküldi.”
(2) A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nem adja meg az engedélyt, ha
a) az állatorvos közszolgálati jogviszonya hivatalvesztéssel járó fegyelmi büntetés következtében szûnt meg,
a megszûnést követõ 3 éven belül;
b) az állatorvosnak az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat felé lejárt pénzügyi tartozása van;
c) az állatorvosnak a Magyar Állatorvosi Kamarában (a továbbiakban: kamara) betöltött tagsága megszûnt vagy azt
felfüggesztették.
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(2) Amennyiben több állatorvos kezdeményezi ugyanarra az ellátandó feladatra és területre vonatkozóan az engedély
kiadását, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedélyt a (3) bekezdés c)–d) pontjainak,
valamint a következõ pontok figyelembevételével annak az állatorvosnak adja ki:
a) aki hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik;
b) aki nem követett el állatorvosi etikai vétséget;
c) akinek a lakóhelye a jogosult állatorvosi tevékenység végzésének helyéhez közelebb található.
(3) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedélyt a következõ feltételek teljesülése
mellett adja ki:
a) az engedély a megye (fõváros) területén elvégzendõ jogosult állatorvosi tevékenységre terjedhet ki;
b) az 1. § szerinti feladatok ellátása a megye (fõváros) területén minden helyen és idõben biztosított legyen;
c) olyan állattartó telep esetében, amelynek az állatorvosi ellátása írásbeli szerzõdéssel biztosított, ott – az 1. §
(4) bekezdésében meghatározott hatáskör ellátását kivéve – ezen szerzõdés szerinti állatorvos lehet jogosult
állatorvos, továbbá az 1. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatok
esetében csak az lehet jogosult állatorvos, aki az ügyfél részére magánállatorvosként állatorvosi szolgáltató
tevékenységet nyújt;
d) az 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok esetében az az állatorvos lehet jogosult állatorvos, aki legalább 3
hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott szakterületen.”
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (1)–(2) helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedély megadásával egyidejûleg szerzõdést
köt az adott jogosult állatorvossal. A szerzõdésben a jogosult állatorvos díjának kifizetéséhez szükséges elszámolás
rendjét is rögzíteni kell.
(2) A szerzõdés megkötésével egyidejûleg az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a megyei
kormányhivatal nevére szóló szigorú számadású nyugtatömböt, valamint jogosult állatorvosi bélyegzõt ad a jogosult
állatorvos számára. A bélyegzõn szerepelnie kell az azt kiadó élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak, a Magyar Köztársaság címerének, továbbá a jogosult állatorvos nyilvántartási számának.”
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogosult állatorvos a beszedett igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyben meghatározottak szerint a megyei
kormányhivatalnak befizeti, valamint az engedélyben meghatározottak szerint a beszedett díjakról szóló nyugták egy
példányát a megyei kormányhivatalnak eljuttatja. A jogosult állatorvos a betelt nyugtatömböt köteles a megyei
kormányhivatalnak átadni.”
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jogosult állatorvos díjazását a felek szerzõdésben állapítják meg a beszedett igazgatási szolgáltatási díjak
arányában és az elvégzett egyéb feladatokra tekintettel, valamint annak figyelembevételével, hogy a jogosult
állatorvos számára egy hónapban kifizetett díj nem haladhatja meg a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerinti
I. besorolási osztály 12. fizetési fokozatába besorolt köztisztviselõ egy havi illetményének 50%-át.
Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt elszámolás szerinti
tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig a jogosult állatorvos számára kifizeti az általa elvégzett feladatért a szerzõdés
szerint járó díját.”
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jogosult állatorvos köteles:
a) az engedélyben meghatározott feladatait elvégezni;
b) tevékenységének szakszerû végzése érdekében folyamatosan tájékozódni a mûködési területével kapcsolatos
állat-egészségügyi állapotról, valamint részt venni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által
számára szervezett képzésen;
c) részt venni az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által a hatósági állatorvosok számára
szervezett képzéseken;
d) a külön jogszabályban foglaltak szerinti nyilvántartást vezetni, jelentést tenni és adatot szolgáltatni;
e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság kérésére, valamint a feladatainak elvégzésével
kapcsolatos elszámoláskor jelentést tenni, valamint adatot szolgáltatni tevékenységével kapcsolatosan.”
A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jogosult állatorvos az általa kiállított okirat egy példányát köteles a külön jogszabályban meghatározott ideig
megõrizni, valamint a megyei kormányhivatal iratkezelési szabályzatában foglaltaknak eleget tenni.”
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(8) A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartást vezet az illetékességi területén
mûködõ jogosult állatorvosokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jogosult állatorvos
a) családi és utónevét;
b) lakcímét, telefonszámát;
c) jogosult állatorvosi bélyegzõjének lenyomatát;
d) aláírásmintáját;
e) az engedélyben meghatározott mûködési területét és feladatait.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak gondoskodnia kell az (1) bekezdés szerinti
adatoknak az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszerbe való bevitelérõl.
(3) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság köteles a hirdetõtábláján közzétenni
az illetékességi területén mûködõ jogosult állatorvosok névsorát az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltakkal
együtt, és azt köteles naprakészen vezetni.
(4) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedélyt és az engedély visszavonásáról hozott
határozatot a kerületi fõállatorvossal is közli, a szerzõdést a kerületi fõállatorvosnak megküldi.”
(9) A 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az engedélyt visszavonja, ha a jogosult állatorvos
a) az engedély kiadását követõen beállott körülmény folytán nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek;
b) az engedélyben meghatározott feladatait neki felróható okból nem, illetve nem személyesen, vagy jogszabálysértõ
módon, vagy nem szakszerûen, vagy neki felróható módon nem határidõre látja el;
c) a jogosultság elnyerése során fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, illetve a kerületi fõállatorvost az engedély szerinti
feladatainak ellátásával összefüggésben megtéveszti;
d) az engedély szerinti mûködési területét és hatáskörét túllépi, kivéve, ha a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a túllépést lehetõvé teszi;
e) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggõ jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének neki
felróható módon ismétlõdõen nem, vagy nem határidõre tesz eleget;
f) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben a számlázás alaki és tartalmi követelményeit, az egyéb
pénzügyi, számviteli szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi;
g) az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben az igazgatási szolgáltatási díjat ismételten
késedelmesen vagy nem fizeti be;
h) szerzõdése megszûnik.”

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
150. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
151. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
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Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
152. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1 és 2. számú
melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó
szolgáltatási szerzõdés kötelezõ elemeirõl szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása
153. §

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés
kötelezõ elemeirõl szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében a „földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg lép.

A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról
szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása
154. §

A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006.
(X. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében hatályát veszti a „regionális” szövegrész.

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
155. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet
a) 2. számú mellékletének B.2.5 pontjában az „MKEH” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága által kiállított” szöveg,
b) 5. számú mellékletének 1.3 pontjában a „Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH)” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg
lép.

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó
egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
156. §

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. és
2. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
157. §

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes
szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet) 1. §
(1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe
a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága (a továbbiakban hatóságok)”, a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóságok”, az 1. §
(2) bekezdésében és a 2. § (1)–(2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóságok”, a 3. § (1) bekezdésének
e) pontjában az „ötszázezer” szövegrész helyébe a „százezer” szöveg lép.
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(1) A 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági
határozatban foglalt elõírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes
magatartás megszüntetésével vagy a jogszerû állapot helyreállításával – újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül –
orvosolható, a hatóság – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és
legalább húsznapos határidõ megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel
végzésben kötelezi annak megszüntetésére.”
(2) A 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki
„(4) Amennyiben
a) a (3) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott határidõ eredménytelenül telt el, vagy alkalmazása külön
jogszabály alapján kizárt,
b) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben a (3) bekezdés szerinti felhívás eredménytelensége miatt egy éven belül
jogerõsen jogkövetkezményt állapított meg, vagy
c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított
rendelkezés megsértése miatt egy éven belül a (3) bekezdés alapján járt el,
a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást és alkalmazza a jogszabályban meghatározott
jogkövetkezményeket.”
A 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
160. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül
ki:
„(13) A központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat elsõfokon a Közúti
Gépjármû-közlekedési Hivatal látja el.”

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
161. §

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet) 4/A. § (4) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe
a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész, a „Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szöveg lép.

162. §

A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI önállóan mûködõ költségvetési szerv,
alaptevékenysége alapján kutatóintézet.
(2) Az ELGI-nek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti irányításáért –
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter a felelõs.
(3) Az Áht. 93. § (1) bekezdés b)–c) és f)-h) pontjában meghatározott irányítási jogokat az ELGI tekintetében a Hivatal
elnöke gyakorolja.
(4) Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában
az ELGI közremûködik. Az ELGI ellátja az e rendeletben megállapított és alapító okiratában rögzített állami földtani és
geofizikai kutatással összefüggõ feladatokat.
(5) Az ELGI állami geofizikai kutatási feladatai a következõk:
a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló geofizikai kutatások
végzése;
b) az ország földtani erõforrás-gazdálkodását megalapozó kutatások végzése;
c) az ország földi erõtereinek folyamatos mérése;
d) geofizikai adatok és információk gyûjtése, közremûködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati
Adattár, valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és mûködtetésében;
e) közremûködés az állami földtani kutatási feladatok ellátásában;
f) az ország geofizikai tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése;
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g) közhasznú információszolgáltatás;
h) az Európai Unió közösségi jogából és más nemzetközi együttmûködésbõl következõ, a földi erõterekkel, a földtani
közeggel kapcsolatos jogszabályok átvételéhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok végzése,
azokban történõ közremûködés;
i) muzeális intézmény, szakkönyvtár, obszervatóriumok, mérõhálózatok, laboratóriumok fenntartása;
j) kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szervezetekkel.
(6) Az ELGI élén igazgató áll.
(7) Az ELGI éves kutatási munkaprogramját – az ELGI javaslata alapján – a Hivatal elnöke az ELGI éves költségvetési
keretének ismeretében hagyja jóvá. A kutatási munkaprogram teljesítésérõl szóló jelentés elfogadásáról a Hivatal
elnöke az éves költségvetési beszámoló ismeretében dönt.”
163. §

A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6./A § (1) A Magyar Állami Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) önállóan mûködõ költségvetési szerv,
alaptevékenysége alapján kutatóintézet.
(2) A MÁFI-nek az Áht. szerinti irányításáért – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter a felelõs.
(3) Az Áht. 93. § (1) bekezdés b)–c) és f)-h) pontjában meghatározott irányítási jogokat a MÁFI tekintetében a Hivatal
elnöke gyakorolja.
(4) Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal jogszabályokban megállapított földtani feladatai ellátásában
a MÁFI közremûködik. A MÁFI ellátja az e rendeletben megállapított és alapító okiratában rögzített állami földtani és
geofizikai kutatással összefüggõ feladatokat.
(5) A MÁFI állami földtani kutatással összefüggõ feladatai:
a) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretesség növelésére irányuló földtani, valamint az ország
földtani erõforrás-gazdálkodását megalapozó kutatások végzése;
b) az ország földtani tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése;
c) az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának
készítése, közreadása;
d) környezetföldtani, vízföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok végzése;
e) az Európai Uniónak a földtani közegre, valamint a felszín alatti vizekre vonatkozó jogszabályai átvételéhez,
végrehajtásához kapcsolódó kutatási feladatok ellátása, azokban történõ közremûködés;
f) földtani adatok és információk gyûjtése, közremûködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár,
valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és mûködtetésében;
g) közhasznú információszolgáltatás;
h) országos szakmúzeum vagy tematikus múzeum, szakkönyvtár, mélyfúrási magminta gyûjtemény, mérõhálózat,
laboratóriumok fenntartása, üzemeltetése;
i) részvétel nemzetközi kutatási programokban, kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.
(6) A MÁFI élén igazgató áll.
(7) A MÁFI éves kutatási munkaprogramját – a MÁFI javaslata alapján – a Hivatal elnöke a MÁFI éves költségvetési
keretének ismeretében hagyja jóvá. A kutatási munkaprogram teljesítésérõl szóló jelentés elfogadásáról a Hivatal
elnöke az éves költségvetési beszámoló ismeretében dönt.”

164. §

A 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
165. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/B. § (1) és
(10) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg, a 13/D. § (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi
szervét” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárat” szöveg és az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár központi szerve” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg, a 13/E. §
(5) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál” szöveg, a 6. számú melléklet címeiben az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár
központi szerve” szövegrészek helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg lép.
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Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
166. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályát veszti.

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
167. §

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (7) bekezdésében az „a Millenáris
Nonprofit Kft.” szövegrész hatályát veszti.

Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
168. §

(1) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 334/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet) 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 24/C. §-ában és 24/D. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében
a jegyzõt, valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) jelöli
ki.
(3) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 29. § (4) bekezdésében és 31. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltak
tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot jelöli ki.
(4) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalt, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, valamint a jegyzõt jelöli ki.”
(2) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az állatkísérletek folytatása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot
jelöli ki.”
(3) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Kormány az állatvédelmi hatóságnak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való
behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában, – az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak,
az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állati melléktermék élelmiszerláncból történõ kizárása
követelményeinek való megfelelés kérdésében –, elsõ fokú eljárásban a kerületi állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt (továbbiakban: kerületi hivatal), másodfokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.”
(4) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Kormány az állatvédelmi hatóságnak az eb veszélyessé minõsítése iránti eljárásában, – az állat lehetõségekhez
képest jóléte biztosítása kérdésében – elsõ fokú eljárásban a kerületi hivatalt, másodfokú eljárásban
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.”
(5) A 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Kormány az országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatpiac és állatkiállítás tartásának
engedélyezésére irányuló eljárásban – a nemzeti és közösségi élelmiszer-higiéniai követelményeknek,
takarmányhigiéniai és más, a takarmányok elõállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó
követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elõírásoknak,
az állat-egészségügyi szabályoknak és a mezõgazdasági haszonállatok tartása követelményeinek való megfelelés
kérdésében –, elsõ fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.”
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A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és
az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
169. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának (5) bekezdése az alábbi második
mondattal egészül ki:
[(5) A FÖMI-t a miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti.]
„A fõigazgató minisztériumi fõosztályvezetõi, a fõigazgató-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
170. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. § (2) és (3) bekezdésében,
32/D. § (1) bekezdésében, 32/D. § (4) bekezdés a) pontjában, 32/D. § (5) bekezdés a) pontjában, 32/E. §
(2) bekezdésében, 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét” szöveg lép.
(2) A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (2) és (3) bekezdésében, 32/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 32/D. §
(1) bekezdésében, 32/D. § (2) bekezdés a) pontjában, 32/D. § (3) bekezdés b) pontjában, 32/D. § (4) bekezdés
a) pontjában, 32/D. § (5) bekezdés a) pontjában, 32/E. § (2) bekezdésében, 32/E. § (3) bekezdés b) pontjában, 32/E. §
(7) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervét” szöveg lép.
(3) A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdésének c) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
területi szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét” szövegrész helyébe
a „kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt”
szöveg, a 37. § f) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön” szövegrész
helyébe a „kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel azok külön” szöveg lép.
(4) A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 32/E. § (1) bekezdésében és 32/E. §-a (3) bekezdésének da) és f) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatalát” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központját” szöveg,
b) 32/E. §-a (3) bekezdésének db) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságát” szövegrész
helyébe a „megyei (fõvárosi) kormányhivatal közlekedési felügyelõségét” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját” szöveg,
c) 32/E. §-a (3) bekezdésének dc)–dd) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelõségét”
szöveg, a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központját” szöveg,
d) 32/E. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságát” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát” szöveg, a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját” szöveg
lép.
(5) A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 32/B. § (3) bekezdésében az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe az „elsõ fokú
eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, másodfokú
eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,
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32/C. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32/D. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, (3) bekezdésének a) pontjában,
(4) bekezdésének b) pontjában és (5) bekezdésének b) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szervét” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát”
szövegrész, a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt” szövegrész,
32/E. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú
szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú
szakhatóságként eljáró szervét” szövegrész helyébe az „elsõ fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,
32/F. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe az „elsõ
fokú eljárásban erdõvédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, talajvédelem esetében
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,
32/F. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe az „elsõ
fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,
32/F. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú
szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú
szakhatóságként eljáró szervét” szövegrész helyébe az „elsõ fokú eljárásban a kerületi állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát” szöveg
32/F. § (5) bekezdésében az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját” szövegrész helyébe az „elsõ fokú
eljárásban a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt” szöveg,
32/F. § (6) bekezdésében az „elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központot” szövegrész helyébe az „elsõ fokú
eljárásban a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt” szöveg lép.

171. §

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

172. §

A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/B. §-a és 33/C. §-a hatályát veszti.

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása
173. §

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
174. §

(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. (II. 28.) Korm. rendelet) 2. melléklet 102. pontjában
az „OMMF” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg, 03. pontjában az „OMMF” szövegrész helyébe
a „Kormányhivatal” szöveg, 2. melléklet 1. pont 21. és 22. sorában az „FSzH” szövegrész helyébe az „FH” szöveg,
a 2.2. pont 7. sor „A” oszlopában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”
szövegrész, „B” oszlopában az „FSzH” szövegrész helyébe az „FH” szöveg lép.
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(2) A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 70–79. sorában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe
az „MgSzH” szöveg, 2. pont 27. sor „A” oszlopában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ” szövegrész
helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal”, „B” oszlopában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe
az „MgSzH” szöveg lép.

A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása
175. §

A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló 66/2007. (IV. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet)
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága
(a továbbiakban: közlekedési hatóság)” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Központja” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdés b) pontjában, 11. §-ában,
14. § (1) bekezdésében, 15. § (8)–(9) bekezdésében, 17. § (1)–(2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés felvezetõ
szövegében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az „NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe
az „NKH Központja” szöveg, 15. § (10) bekezdésében az „NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „NKH
Központja” szöveg
lép.

176. §

A 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az AETR Megállapodásban, valamint a közúti közlekedésben
használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
3821/85/EGK tanácsi rendelet) meghatározott rendelkezések megtartását:]
„b) telephelyi ellenõrzés keretében az üzembentartó telephelyén a közlekedési hatóság, a rendõrség, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelõsége (a továbbiakban: munkaügyi hatóság) ellenõrzi.”

A fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet módosítása
177. §

(1) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2007. (IV.14.) Korm.
rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A fás szárú energetikai ültetvények telepítésével és megszüntetésével összefüggõ hatósági feladatokat a megyei
kormányhivatal erdészeti Igazgatósága (a továbbiakban: Erdészeti Igazgatóság) látja el.”
(2) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Fás szárú energetikai ültetvény telepítése csak engedély alapján végezhetõ. A fás szárú energetikai ültetvény
telepítõjének a telepítés engedélyezése iránt az ingatlan fekvése szerint illetékes Erdészeti Igazgatósághoz –
az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és
a honlapján közzétett formanyomtatványon – kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania.”
(3) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 3. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az eljárás megindításáról az Erdészeti Igazgatóság az ismert ügyfeleket a kérelem beérkezését követõ naptól
számított tizenöt napon belül értesíti.
(6) Amennyiben a kérelem hiányos, vagy nem tartalmazza a szükséges mellékleteket, az Erdészeti Igazgatóság
harmincnapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezõt.
(7) Az Erdészeti Igazgatóság a telepítés engedélyezése tárgyában hozott határozatában feltünteti a fás szárú
energetikai ültetvény telepítésére vonatkozó 1. számú melléklet szerinti adatokat és a kérelemhez csatolt
dokumentumokban szereplõ tényeket.”
(4) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Erdészeti Igazgatóság a kérelemrõl a telepítéshez alkalmazni kívánt faj és fajta tulajdonságainak és
az ökoszisztémára gyakorolt hatásának vizsgálatát követõen a termõhelyi adottságok figyelembevételével dönt.”
(5) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A telepítõ köteles az ültetvény telepítésének és megszüntetésének elvégzését – a munkálat befejezésétõl
számított tizenöt napon belül – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által a 2. számú melléklet szerinti
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adattartalommal rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon az Erdészeti Igazgatóságnak
bejelenteni.
(3) Az Erdészeti Igazgatóság a bejelentést követõ naptól számított harminc napon belül a helyszínen ellenõrzi
a telepítés, illetve a megszüntetés elvégzését.
(4) Az Erdészeti Igazgatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a telepítõnek, ha az ültetvény telepítése, illetve
annak megszüntetése megfelel az e rendeletben, továbbá a telepítési engedélyben foglaltaknak. Ha az ügyfél a fás
szárú energetikai ültetvény védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen történõ telepítésére kapott
engedélyt, a hatósági bizonyítvány a természetvédelmi hatóság véleményének kikérését követõen adható ki.”
(6) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A fás szárú energetikai ültetvények hatósági ellenõrzését az Erdészeti Igazgatóság látja el.
(2) Az Erdészeti Igazgatóság a telepítõ költségére elrendeli a telepített ültetvény felszámolását és az eredeti állapot
visszaállítását, ha
a) a tevékenységet engedély nélkül végzik,
b) a tevékenységet engedélytõl eltérõen végzik,
c) az ültetvény telepítése nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak,
d) az ültetvény megszüntetése nem felel meg az e rendeletben vagy a telepítési engedélyben foglaltaknak, vagy
e) az ültetvény a környezõ ökoszisztémát veszélyeztetõen az ültetvény területén túlterjeszkedik, és a telepítõ
az Erdészeti Igazgatóság felszólítását követõen sem gondoskodik a terjedés megakadályozásáról.”
(7) A 71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Megszüntetni kívánt ültetvény esetén az Erdészeti Igazgatóság által kiadott telepítési engedély száma.”

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
178. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
179. §

A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet)
a) 15. § (4) bekezdés d) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetéhez
(a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
b) 15. § (5) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 16. § (3) bekezdésében az „az
ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg
lép.

180. §

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 3. számú melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”

181. §

(1) A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép.
(2) A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet az e rendelet 25. melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása
182. §

Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 26.
melléklete szerint módosul.
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
183. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 63. § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltató
székhelye (telephelye) szerint illetékes szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja
az OEP részére” szövegrész helyébe a „jelenti az OEP részére” szöveg, 63. § (4) bekezdésében az „OEP egészségügyi
szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez” szövegrész helyébe az „OEP-hez” szöveg lép.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
184. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint
illetékes szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az OEP részére” szövegrész helyébe
a „részére jelenti” szöveg, a 140. § (4) bekezdésében az „OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint
illetékes szervéhez” szövegrész helyébe az „OEP-hez” szöveg lép.

Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
185. §

Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 180/2007. (VII. 3.)
Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenõrzését – a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei
között – a Fõfelügyelõség, a rendõrség, a vámhatóság, továbbá]
„a) közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság,”
[együttmûködve végzik.]

A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása
186. §

A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. § i) pontjában és a 3. §-ának
(2) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala” szöveg lép.

A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes
szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása
187. §

(1) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A Kormány a jegyzõ állandó menazséria mûködtetéséhez szükséges engedélyezési eljárásában,]
„a) – annak elbírálása kérdésében, hogy az állandó menazséria és az állattartás körülményei megfelelnek-e
az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek – elsõ fokú eljárásban a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság), másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, valamint”
(2) A 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állatállomány faj és nem szerinti létszámáról, a szaporulatról, az új beszerzésekrõl, az elhullásról, az eladásokról,
valamint azok okairól a fenntartónak nyilvántartást kell vezetnie. A fenntartó a nyilvántartás másolatát minden év
január 31-ig köteles megküldeni a jegyzõnek, aki annak másolatát február 15-ig megküldi az élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságnak, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek.
A nyilvántartást a vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített és
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell vezetni.”
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(3) A 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A mûködési engedélyt, valamint a mûködési engedély bevonásáról szóló határozatot a jegyzõ
a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetõleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok
esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséggel, egyéb fajok esetében
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal is közli, amely a menazséria fenntartója, illetve
az állatok tulajdonosának költségére, az állatoknak – azok sorsának végsõ rendezéséig – állatkertbe vagy más
megfelelõ helyre történõ szállítását és ottani gondozását rendelheti el, vagy más megfelelõ intézkedést hozhat.”
188. §

(1) A 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jegyzõ a leadott ideiglenes menazséria úti naplókat minden év február 15-ig – nyilvántartás céljából – továbbítja
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõségnek.”
(2) A 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kutya kivételével, a 3. számú mellékletben nem szereplõ fajok szállítási feltételeit az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség véleményének
kikérését követõen – állapítja meg.”

Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
189. §

Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe
a „kulturális örökségvédelmi iroda” szöveg lép.

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
190. §

(1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet) 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § (1) A Kormány az árutermõ-, törzs- és kísérleti szõlõ (kivéve a csemege- és alanyszõlõ) telepítésének – ide nem
értve a fajtaváltást és pótlást – engedélyezésére irányuló eljárásban – a termõföld minõségi védelme és
a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés elbírálása kérdésében –, elsõ fokú
eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az árutermõ-, törzs- és kísérleti szõlõ (kivéve a csemege- és alanyszõlõ) telepítésének engedélyezésére irányuló
eljárásban felhasználható a kérelem benyújtásának idõpontjában egy évnél nem régebbi, a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága által az (1) bekezdés szerinti szakkérdésben kiadott elõzetes szakhatósági
állásfoglalás.”
(2) A 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/B. § (1) A Kormány az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,
az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó,
elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis
maior eset a kérelemben jelzett területen és idõpontban bekövetkezett-e –, az elsõ fokú eljárásban
a) a mezõgazdasági üzem földterületét, vagy az erdõsített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges
idõjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében a megyei
kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát;
b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertõzõ megbetegedés esetén a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát;
c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása
esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(2) Amennyiben a vis maior, az ország jelentõs részét, vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, az MVH és
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának
jóváhagyási feltételeit.”
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A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
191. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 28. § (8) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

Az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
192. §

Az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az építésfelügyeleti hatóság]
„b) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat
az építkezés helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelõségének,”

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
193. §

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 28. §
(4) bekezdésében a „székhelye (telephelye) szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnak
(a továbbiakban: REP) jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe a „jelenti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(a továbbiakban: OEP)” szöveg, 28. § (5) bekezdésében az „a székhelye (telephelye) szerint illetékes REP-hez”
szövegrész helyébe az „az OEP-hez” szöveg lép.

A gyümölcsültetvény telepítését engedélyezõ telepítési hatóság kijelölésérõl szóló
314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása
194. §

A gyümölcsültetvény telepítését engedélyezõ telepítési hatóság kijelölésérõl szóló 314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A telepítési engedélyezési eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
talajvédelmi hatósági jogkörben szakhatóságként közremûködik.”

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
195. §

196. §

(1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 322/2007. (XII.5.) Korm. rendelet) 1. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[ E rendelet alkalmazásában:]
„d) hatáskörrel rendelkezõ hatóságok: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a kérelmezõ székhelye vagy
lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve, valamint a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve és Közvetlen Támogatások Igazgatósága (a továbbiakban: MVH);”
(2) A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vidékfejlesztési támogatásról szóló közösségi szabályok szerinti tápanyag-gazdálkodásra, valamint
a növényvédõszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények betartását, a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006.
december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdésére tekintettel a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal és a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenõrzik.”
A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete e rendelet 27. melléklete szerint módosul.
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A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
197. §

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 14/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „Kiemelt Ügyek Igazgatóságát” szövegrész helyébe az „Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatalát” szöveg,
b) 14/A. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontjában és (3) bekezdésében a „Központi Hivatalát” szövegrész helyébe
a „Központját” szöveg,
c) 14/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában „– a légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés
szakkérdésében –, elsõ fokú eljárásban az NKH Légiközlekedési Igazgatóságát, másodfokú eljárásban az NKH
Központi Hivatalát” szövegrész helyébe az „a polgári célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való
megfelelés szakkérdésében elsõ fokú eljárásban az NKH Légügyi Hivatalát, másodfokú eljárásban az NKH
Központját, az állami célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés szakkérdésében elsõ fokú
eljárásban az NKH Légügyi Hivatalát, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelõs minisztert” szöveg,
d) 14/A. §-a (3) bekezdésében a „regionális igazgatóságát” szövegrész helyébe az „Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatalát” szöveg
lép.

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló
341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
198. §

(1) A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007.
(XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot]
„a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ a megmûvelt föld helyrajzi száma alapján
a mezõgazdasági munka elvégzését a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatallal, a megmunkált
földterület nagyságát a földhasználati lap alapján a földmûvelésügyi hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes
megyei kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságával (a továbbiakban: földmûvelésügyi hatóság) az 1. számú
melléklet,
b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ az erdõterület fekvése alapján az erdészeti hatósági
jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával (a továbbiakban: erdészeti
hatóság) a 2. számú melléklet,”
[szerint igazoltatja.]
(2) A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének záró mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A mezõgazdasági munka elvégzését igazolom.
Dátum: ....
..................................
kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal
A megmunkált földterület nagyságát – a földhasználati lap alapján – igazolom.
Dátum: ....
..................................
Földmûvelésügyi Igazgatóság”

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
199. §

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.)
XXVII. Fejezete szerinti elsõ fokú hatósági feladatok ellátására – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a fõvárosi
kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelõségét (továbbiakban:
Felügyelõség) jelöli ki.”

31344

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

200. §

A 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Pályaalkalmasság
Vizsgálati Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatala”
szöveg, 7. § (3) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal” szöveg lép.

201. §

A 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében hatályát vesztik a „regionális” szövegrészek.

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
202. §

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. §-ában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és
az ellenõrzésben történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
203. §

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása
204. §

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.
(II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet) 2. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 3. számú melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”

205. §

A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete e rendelet 28. melléklete szerint módosul, valamint a 28.
melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
206. §

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008.
(IV. 3.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete e rendelet 29. melléklete szerint módosul.

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
207. §

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú melléklete e rendelet 30. melléklete szerint
módosul.
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Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
208. §

Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008.
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdésének második mondatában
a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe
a „kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szerv, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg lép.

209. §

A 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet Melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete lép.

Az egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
210. §

Az egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 32.
melléklete lép.

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
211. §

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) 3. §-a
a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 8. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”

212. §

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet az e rendelet 33. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

213. §

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 2. § a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi
intézete (a továbbiakban: kistérségi intézet)” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
kistérségi népegészségügyi intézete (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében az „az „ÁNTSZ regionális intézete (a továbbiakban: regionális intézet)” szövegrész helyébe
az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében a „kistérségi intézet” szövegrész
helyébe a „kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
d) 7. § (7) bekezdésében a „kistérségi intézet gondoskodik az ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „kistérségi
népegészségügyi intézet gondoskodik a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
e) 10. § (2) bekezdésében a „regionális vagy a kistérségi intézet” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv vagy a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
f) 11. § (1) bekezdésében a „kistérségi és regionális intézetnek” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi
intézetnek és a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének” szöveg,
g) 11. § (2) bekezdésében a „kistérségi, illetve a regionális intézet” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi
intézet, illetve a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
h) 11. § (9) és (10) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „regionális intézet” szövegrész helyébe
a „megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg,
i) 13. § (1) bekezdésében a „regionális intézetek” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi szakigazgatási
szervek” szöveg,
j) 13. § (1) – (3) bekezdésében a „regionális tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „megyei tisztifõorvos” szöveg,
k) 13. § (2) bekezdésében a „regionális tisztifõorvost” szövegrész helyébe a „megyei tisztifõorvost” szöveg,
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l)

14. § (2) bekezdés b) pontjában a „regionális intézetbe” szövegrész helyébe a „megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervbe” szöveg,
m) 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában a „kistérségi intézettel” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi
intézettel” szöveg
lép.

Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008.
(IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
214. §

Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
1. számú és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 34. melléklete lép.

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet
módosítása
215. §

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú
melléklete helyébe e rendelet 35. melléklete lép.

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
módosítása
216. §

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 14. §
(4) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg
lép.

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
217. §

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
218 §

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe
e rendelet 36. melléklete lép.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása
219. §

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet 1. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH)” szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 2. §-ában és 3. § (3) bekezdésében az „az NFH” szövegrész helyébe az „a
fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „Az NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „A
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

31347

A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
220. §

(1) A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében
elõírt parlagfû elleni védekezés elmulasztása esetén]
„a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és
talajvédelmi igazgatóság),”
[rendeli el a közérdekû védekezést.]
(2) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fõvárosban kerületi) önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. §
(4) bekezdésében elõírt parlagfû elleni védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi igazgatóság rendeli el
a közérdekû védekezést.”
(3) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közérdekû védekezés költségei magukban foglalják a megyei kormányhivatal földhivatalánál, a fõvárosban
a fõvárosi kormányhivatal földhivatalánál és a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál felmerült valamennyi
költséget.”
(4) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (3)–(5) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenõrzéssel, illetve
a növény- és talajvédelmi igazgatóság az elvégzett közérdekû védekezéssel érintett területek adatait folyamatosan, de
legkésõbb az ellenõrzés lefolytatását, illetve a közérdekû védekezés elvégzését követõ nyolc napon belül megküldi
a FÖMI-nek.”
(5) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) végzi a rendelkezésére bocsátott célkerettel
kapcsolatos pénzügyi mûveletek lebonyolítását, e feladatának ellátásával kapcsolatos költségeit az elõirányzat terhére
számolja el.
(4) Az elõirányzatban rendelkezésre álló pénzeszközökrõl, továbbá azok felhasználásáról az MgSzH rendszeresen, de
legalább negyedévente, illetve a lebonyolítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén értesíti a vidékfejlesztési
minisztert.”
(6) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központtól” szövegrész helyébe az „MgSzH-tól”,
7. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg, 8. § (2) bekezdésében az „MgSzH
Központon” szövegrész helyébe az „MgSzH-n” szöveg lép.

Az utazási szerzõdésrõl szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
221. §

Az utazási szerzõdésrõl szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdésében a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása
222. §

(1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül kell megfizetni az illetékes
fõvárosi és megyei kormányhivatal bírság befizetési számlájára. A bírságbevételeket a 4. §-ban foglalt felhasználási
követelmények érdekében elkülönítetten kell nyilvántartani. Illetékesnek az a megyei hivatal minõsül, amely, vagy
amelynek illetékességi területén mûködõ kistérségi népegészségügyi intézet a bírságot kiszabta.”
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(2) A 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e rendelet alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve hatáskörébe
tartozó feladatot a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém
megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.”
(3) A 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) A 2011. január 1-jét megelõzõen kiszabott, 2011. január 1-jét követõen esedékes kémiai terhelési bírságot
a 3. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával azon megyei fõvárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell
megfizetni, amelynek illetékességi területén mûködõ kistérségi intézet a bírságot kiszabta.
(2) Ha a bírságot 2011. január 1-jét megelõzõen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális
intézete szabta ki, a bírságot az eljárt regionális intézet székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
számlájára kell megfizetni. A bírságfizetésre kötelezetteket a szakigazgatási szerv írásban tájékoztatja a számlaszám
változásáról, ha
a) a kémiai terhelési bírságot 2011. január 1-jét megelõzõen szabták ki,
b) a bírság megfizetése 2010. december 31-ét követõen még esedékes, és
c) a bírságot nem fizették meg.”
223. §

Hatályát veszti a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet melléklete.

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs
község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása
224. §

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete
helyébe e rendelet 37. melléklete lép.

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységekrõl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
225. §

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a „nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság” szövegrész
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, a 3. § (6) bekezdésében a „nemzeti közlekedési hatóság” szövegrész
helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi
teljesítésének feltételeirõl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
226. §

(1) A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének
feltételeirõl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 338/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet)
a) 2. § (1) bekezdésében az „Országos Tisztifõorvosi Hivatalnak (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe
az „Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (a továbbiakban: OGYI) szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „3. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti szakhatóságok” szövegrész helyébe a „3. §
(2) bekezdése szerinti szakhatóság” szöveg
lép.
(2) A 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. 2. § (3) és (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében
az „OTH” szövegrész helyébe az „OGYI” szöveg lép.

227. §

A 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OGYI által kiszabott és befolyt bírság OGYI-t illetõ hányadának 10%-a az eljárásban szakhatóságként
közremûködõ szervet illeti, melyet az OGYI az (1) bekezdés szerinti idõpontig utal át az Egészségügyi Engedélyezési és
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Közigazgatási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00285788-00000000 számú EEKH elszámolási
számlára.”

A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi
adatok, statisztikák körérõl, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyérõl, továbbá az ellenõrzés
módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
228. §

A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok,
statisztikák körérõl, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyérõl, továbbá az ellenõrzés módjáról szóló 339/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szövegrész
helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg lép.

A közúti jármûvek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságokról szóló 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
229. §

Hatályát veszti a közúti jármûvek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságokról szóló 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a.

Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások
ellenõrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
230. §

Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenõrzésével
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárra”
szöveg lép.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes
szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
231. §

(1) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató
tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet) 4. § a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a telep fekvése szerint illetékes kistérségi intézetét, a másodfokú
eljárásban az ÁNTSZ-nek a telep fekvése szerint illetékes regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és
megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban
a fõvárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét”
szöveg, 4. § d) pontjában az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH) a telep fekvése
szerint illetékes elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét, másodfokú eljárásban az MgSZH másodfokú
szakhatóságként eljáró szervét;” szövegrész helyébe az „a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt;” szöveg, a 4. §
e) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a telep fekvése szerint illetékes területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatóságát” szövegrész helyébe a „telep fekvése szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságát” szöveg, a 4. § f) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a telep
fekvése szerint illetékes területi szervét, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szervét” szövegrész
helyébe a „kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet, másodfokon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt”
szöveg lép.
(2) A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jegyzõ a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli]
„a) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével,”
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A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat
a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes
szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
233. §

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági
közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 38. melléklete lép.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
234. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
54. § (8) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg lép.

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
235. §

(1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 55/2009.
(III. 13.) Korm. rendelet) 4. § (3) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl – meg kell jelölni,
illetve csatolni kell:]
„j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élõ állat, illetve állatgyógyászati készítmény
és növényvédõ szer értékesítése esetén a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi
igazgatósága
(a
továbbiakban:
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére
állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.”
(2) Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi, fõvárosi kerületi népegészségügyi intézetét” szöveg, a 4. § (4) bekezdésének b) pontjában
az „az MgSzH-t” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
a 4/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatóságnak” szöveg lép.
(3) Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi]
„b) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelõségének,”
(4) Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére e rendeletben elõírt feltételek meglétét a jegyzõ
ellenõrzi. A jegyzõn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok mûködésére, valamint az ott végzett
kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések
betartását az engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti hatósága, illetve a nemesfémvizsgáló és hitelesítõ
hatósága, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi felügyelõsége és munkaügyi felügyelõsége, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva
jogosultak ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni.”
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A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
236. §

A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §
c) pont ca) alpontjában a „közszolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „közszolgálati jogviszony,
kormánytisztviselõi jogviszony” szöveg lép.

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
237. §

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet
39. melléklete lép.

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
238. §

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet) 1. §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”

239. §

A 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete e rendelet 40. melléklete szerint módosul.

A „Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
240. §

A „Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete e rendelet 41. melléklete szerint módosul.

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
241. §

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete e rendelet 42. melléklete szerint
módosul.

A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm.
rendelet módosítása
242. §

A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. számú
melléklete e rendelet 43. melléklete szerint módosul.
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Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása
243. §

(1) Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési eljárás
részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet) 2. §
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 689/2008/EK rendeletben elõírt igazgatási feladatok végrehajtására a Kormány
nemzeti hatóságként]
„a) a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok esetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, növény- és
talajvédelmi jogkörében,”
[jelöli ki.]
(2) A 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontjában a „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi intézetét” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi
intézetét (továbbiakban: Intézet)” szöveg, 2. § (4) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatnak az ellenõrzés helye szerint illetékes kistérségi intézetét (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe
a „az ellenõrzés helye szerint illetékes Intézetet” szöveg lép.
(3) A 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a kistérségi intézet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett termékkört
érint, a kistérségi intézet egyidejûleg – határozatának megküldésével – értesíti a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatalt.”
(4) A 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja a nemzeti erõforrás miniszter, a vidékfejlesztési miniszter,
a nemzetgazdasági miniszter, az országos tisztifõorvos, az OKBI fõigazgatója, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Elnöke, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az a nemzeti
erõforrás miniszter, elnökhelyettese a vidékfejlesztési miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált
személy.”

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok
a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program
1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának
és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása
244. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 1. § a) pontjában a „Szociális és Munkaügyi” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági” szöveg,
b) 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg,
c) 1. § c) pontjában a „regionális munkaügyi központokra” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: munkaügyi központra)” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „régió” szövegrész helyébe a „megye (fõváros)” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „régió” szövegrész helyébe a „megye (fõváros)” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „régió” szövegrész helyébe a „megye (fõváros)” szöveg,
g) 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „régióban” szövegrész helyébe a „megyében (fõvárosban)” szöveg
lép.

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági
feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
245. §

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009.
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(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet) 14–15. §-ában az „NKH Központi Hivatala”
szövegrész helyébe az „NKH Központja” szöveg lép.
246. §

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete e rendelet 44. melléklete szerint módosul.

A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára
irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
247. §

A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 158/2009. (VII. 30.)
Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenõrzõ hatóságként a Kormány
a) élelmiszerek esetében – külön jogszabályban foglaltak szerint – a kerületi állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatalt (a továbbiakban: kerületi hivatal),
b) szeszes italok esetében – külön jogszabályban foglaltak szerint – a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság) és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
c) zöldség-gyümölcs esetében – külön jogszabályban foglaltak szerint – a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságát és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
d) mezõgazdasági termékek esetében – külön jogszabályban foglaltak szerint – az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságot és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt
(a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) jelöli ki.”

248. §

A 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 12. § (4) c) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg lép.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési
tevékenység után igénybe vehetõ engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009.
(VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
249. §

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehetõ
engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 4. §-ában
az „egészségbiztosítási szerv és a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár
és az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló
eljárásról, valamint ezen termékek ellenõrzésérõl szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
250. §

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint
ezen termékek ellenõrzésérõl szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenõrzõ hatóságként a Kormány a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: borászati hatóság) jelöli ki.”

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendõ
bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérõl szóló
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
251. §

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendõ bírságról,
továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérõl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §
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(2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságot”
szöveg lép.

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
252. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) „Szakhatóság közremûködése” alcíme a következõ 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § A 6. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”

253. §

A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 45. melléklete lép.

254. §

(1) A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A döntést – ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton – tájékoztatásul közölni kell]
„e) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével, ha az építési, bontási tevékenységgel
érintett építmény azbesztet tartalmaz,”
(2) A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(A döntést – ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton – tájékoztatásul közölni kell]
„f) az építési, az összevont építésügyi hatósági, az integrált építésügyi hatósági, az integrált engedélyezési és
a fennmaradási engedélyezési eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával, ha
az engedélyezés termõföldet érint,”
(3) A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési
Igazgatóságával” szövegrész helyébe a „légiközlekedési hatósággal” szöveg lép.

Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás
kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
255. §

Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának
eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 46. melléklete szerint módosul.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
256. §

(1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi]
„c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének, és munkaügyi felügyelõségének,”
(2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi]
„f) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minõsülõ állatgyógyászati termék esetén a kerületi
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalnak (a továbbiakban: kerületi hivatal), termésnövelõ anyag
forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának (továbbiakban: növény- és
talajvédelmi igazgatóság).”
(3) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és
hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá élelmiszer, takarmány,
állatgyógyászati készítménynek nem minõsülõ állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a kerületi hivatal,
termésnövelõ anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi igazgatóság, a bejelentés kézhezvételét követõ
naptól számított harminc napon belül hatósági ellenõrzést folytat le.”
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(4) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés ba)–bb) alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a mûködési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki
b) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása esetén –
az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédõ szerek és hatóanyagaik forgalmazására
vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében]
„ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak
forgalmazása vonatkozásában elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén elsõ fokú eljárásban a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság), növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása esetén elsõ fokú eljárásban a növényés talajvédelmi igazgatóságot.”
(5) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 3/a. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”
(6) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jegyzõ a mûködési engedély tárgyában hozott határozatot közli]
„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével és a munkaügyi felügyelõségével,”
(7) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A jegyzõ a mûködési engedély tárgyában hozott határozatot közli]
„d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal; élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem
minõsülõ állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a kerületi hivatallal, vagy termésnövelõ anyag forgalmazása
esetén a növény- és talajvédelmi igazgatósággal.”
(8) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az e rendelet 47. melléklete szerinti 3/a. melléklettel egészül ki.
257. §

(1) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ
regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi
intézetét, a másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét”
szöveg lép.
(2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak”
szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságnak” szöveg, 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg, 26. § (1) bekezdésében
a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

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 módosítása
258. §

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 11. melléklete e rendelet 48. melléklete szerint módosul.

Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények
klinikai vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
259. §

(1) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kutatást – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. melléklet szerinti illetékességgel – a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szerv (e cím alkalmazásában a továbbiakban: engedélyezõ) a külön jogszabályban

31356

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

meghatározottak szerint az etikai bizottság szakhatósági vagy elõzetes szakhatósági állásfoglalása, vagy a 6. § szerinti
regionális etikai bizottság véleménye alapján engedélyezi.”
(2) A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az e rendelet 49. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.
260. §

A 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontjában és 26. § (2) bekezdés c) pontjában
az „egészségbiztosító központi szervének” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak” szöveg
és a 34. § (2) bekezdés c) pontjában az „egészségbiztosítási szervnek” szövegrész helyébe az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnak” szöveg lép.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
261. §

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet) 7. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)
kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a
fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg lép.

262. §

(1) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 4. melléklet szerinti megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek e rendelet szerinti feladat- és
hatáskörükben különös illetékességgel járnak el.”
(2) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jegyzõ a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkezõ határozatot közli]
„a) fogyasztóvédelmi hatósággal,
b) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelõségével,”
(3) A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az e rendelet 50. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

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 módosítása
263. §

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.
(XII. 11.) Korm. rendelet) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „a földhivatali alaptérképhez” szövegrész helyébe az „az
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz” szöveg lép.

264. §

A 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete e rendelet 51. melléklete szerint módosul.

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
265. §

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1396 sora e rendelet 52. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

Az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
266. §

Az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.
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A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendõ
hatósági szerzõdés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
267. §

A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendõ hatósági
szerzõdés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „kérelmezõ székhelye szerint
illetékes” szövegrész, valamint a 2. § (1) bekezdése hatályát veszti.

Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló
2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
268. §

Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi
és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg, 13. § (10) bekezdésében az „MKEH-t” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságát” szöveg lép.

Az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési
kedvezményekrõl szóló 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
269. §

Az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési
kedvezményekrõl szóló 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában közlekedési kedvezmény az a természetbeni juttatás, amelyet]
„d) a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, Közúti
Gépjármû-közlekedési Hivatala és Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet
kormánytisztviselõje és ügykezelõje, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelõségeinek
hatósági feladatkörben eljáró kormánytisztviselõje,”
[részére díjmentes vagy kedvezményes utazás céljára a 2. §-ban foglalt feltételek mellett biztosítanak.]

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
270. §

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete
helyébe e rendelet 53. melléklete lép.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében
nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
271. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában a „Szociális és Munkaügyi” szövegrész
helyébe a „Nemzetgazdasági” szöveg, 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe
a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg, az 1. § c) pontjában a „regionális munkaügyi központokra” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: munkaügyi
központ)” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 2. § (2) bekezdés f) pontjában a „rendelkezésre állási
támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg lép.
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A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
272. §

A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete e rendelet 54. melléklete szerint módosul.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása
273. §

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állatkereskedés tevékenységi engedélyét a kereskedés helye szerint illetékes kerületi állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal) adja ki. A kerületi hivatal az állatkereskedés mûködési
szabályzatának jóváhagyásáról az engedélyben dönt.”

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
274. §

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 55. melléklete lép.

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
275. §

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 56. melléklete lép.

Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének
részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
276. §

(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes
szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az egészségügyi bírságot az azt kiszabó Országos Tisztifõorvosi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett,
egészségügyi bírság befizetési számlájára, illetve azon fõvárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett befizetési számlájára kell megfizetni, amelynek népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy kistérségi
népegészségügyi intézete a bírságot kiszabta.
(2) A bírságbevételek az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 13/B. §
(5) bekezdésében meghatározott célokra történt felhasználásáról az országos tisztifõorvost a tárgyévet követõ év
március 1-jéig tájékoztatni kell.”
(2) A 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A 2011. január 1-jét megelõzõen kiszabott, 2011. január 1-jét követõen esedékes egészségügyi bírságot
az 1. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával azon fõvárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni,
amelynek illetékességi területén mûködõ kistérségi intézet a bírságot kiszabta.
(2) Ha a bírságot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete szabta ki, a bírságot az eljárt
regionális intézet székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni.
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A bírságfizetésre kötelezetteket a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv írásban tájékoztatja a számlaszám
változásáról, ha
a) az egészségügyi bírságot 2011. január 1-jét megelõzõen szabták ki,
b) a bírság megfizetése 2010. december 31-ét követõen még esedékes, és
c) a bírságot nem fizették meg.”
277. §

Hatályát veszti a 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete.

A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedésekrõl szóló
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
278. §

(1) A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedésekrõl szóló 158/2010. (V. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az élõ szarvasmarha közösségi vámterületrõl történõ kivitelénél a 1254/1999/EK rendelete részletes szabályairól
az export-visszatérítés feltételét képezõ, az élõ szarvasmarha szállítás alatti jólétének betartása vonatkozásában szóló,
2003. április 9-i 639/2003/EK bizottsági rendelet által meghatározott hatósági állatorvosi jelentést a megyei
kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi
igazgatóságának
(a
továbbiakban:
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) hatósági állatorvosa állítja ki. Az ügyfél köteles a kiléptetõ
ponton tartózkodó hatósági állatorvost 24 órával a szállítmány megérkezése elõtt értesíteni.”
(2) A 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hûtött hús kivitele esetén a rendkívüli
export-visszatérítés igényléséhez szükséges vágási bizonyítványt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) állítja ki.
(2) A vágási bizonyítvány iránti kérelmet a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések
feltételeinek megállapításáról szóló, 2007. április 20-i 433/2007/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell az MgSzH-hoz benyújtani.”
(3) A 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kifejlett hímivarú szarvasmarhából származó friss vagy hûtött hús kicsontozását legkésõbb a munkafolyamat
megkezdése elõtt nyolc nappal az MgSzH-nál be kell jelenteni.
(2) A Kicsontozott Hús Bizonyítvány iránti kérelmet az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges
export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági
rendelet I., illetve II. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell az MgSzH-hoz benyújtani. A bizonyítvány
kiállítására a 11. § szerinti eljárás irányadó azzal, hogy a csontozás helyén helyszíni szemlét kell tartani.”

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,
feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
279. §

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az „az NKH Légiközlekedési
Igazgatóság igazgatója” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának vezetõje” szöveg
lép.

A magyar-horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
280. §

A magyar-horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 57. melléklete lép.
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A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
281. §

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete helyébe
e rendelet 58. melléklete lép.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló
175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
282. §

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg, 1. §
c) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központra (a továbbiakban: KMRMK)” szövegrész
helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára” szöveg, 2. § (1) bekezdés a) pontjában
„akinek munkaviszonya 2008. szeptember 1-jét követõen szûnt meg” szövegrész helyébe „aki bérpótló juttatásban
részesül” szöveg, 2. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés b) és d) pontjában, 4. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 5. §
(1), (4) és (7) bekezdésében a „KMRMK” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi
Központja” szöveg lép.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása
során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
283. §

284. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ
egyéb eljárási költségekrõl szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervei, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és az annak keretében mûködõ kistérségi népegészségügyi
intézet (a továbbiakban együtt: Szolgálat) hatáskörébe tartozó, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásokra
terjed ki.”
(2) A 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ fokú eljárás során jogerõs határozattal megállapított eljárási költséget a fõvárosi és megyei kormányhivatal
– kistérségi népegészségügyi intézet esetén azon fõvárosi és megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén
mûködõ kistérségi népegészségügyi intézet az eljárási költséget megállapította –, Magyar Államkincstárnál vezetett
elõirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy
postai úton befizetni.”
Hatályát veszti a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének 3–11. pontja.

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,
feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
285. §

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,
feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár
központi szerve” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg lép.
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Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok
feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
286. §

Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl
szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél
foglalkoztatott vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõre” szövegrész helyébe az „a Kormány vagy
a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetõi megbízással rendelkezõ
kormánytisztviselõre és kormánymegbízottra” szöveg,
b) a 6. § (1) bekezdésében a „Ha a 4. § szerinti, hivatali lakás használatára jogosult állami vezetõ hivatali lakásra nem
tart igényt, kérelmére” szövegrész helyébe az „A 4. § szerint hivatali lakás használatára jogosult állami vezetõ
részére, amennyiben a hivatali lakásra nem tart igényt, továbbá a kormánymegbízott részére – kérelmére –”
szöveg,
c) a 6. § (3) bekezdésében az „a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben” szövegrész helyébe
az „a budapesti (vonzáskörzeti) lakásmegoldással, kormánymegbízott esetében a budapesti (vonzáskörzeti) vagy
a fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városi (vonzáskörzeti) lakásmegoldással összefüggésben”
szöveg,
d) a 9. § (2) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõje” szövegrész
helyébe „a kormánymegbízott” szöveg,
e) 12. § (1) bekezdésében az „a Kormány általános hatáskörû államigazgatási szervének vezetõje” szövegrész
helyébe az „a kormánymegbízott” szöveg
lép.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
287. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Igazságügyi Hivatalt” szövegrész helyébe az „a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát” szöveg lép.

A csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvény telepítésének engedélyezésérõl szóló
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása
288. §

A csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvény telepítésének engedélyezésérõl szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet)
a) 1. § 3. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ)” szöveg
helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1)–(2) és (5) bekezdésében, a 4. § (1)–(3) bekezdésében, az 5. § (1)–(3) bekezdésében,
a 6. § (2) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központhoz” szövegrész helyébe az „MgSzH-hoz” szöveg,
d) 4. §-a (2) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központnak” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak”
szöveg,
e) 6. § (1) bekezdésében „az MgSzH valamely szerve” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal
mezõgazdasági szakigazgatási szerve” szöveg
lép.

289. §

(1) A 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A Kormány a csemege- és alanyszõlõ telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban – a termõföld
minõségi védelme és a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés elbírálása
kérdésében – a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az MgSzH szakhatósági megkereséséhez mellékeli a 3. § (4) bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott
dokumentációkat.”
(2) Hatályát veszti a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.
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A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló
326/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet módosítása
290. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 3. melléklete az alábbi szöveggel lép hatályba:

„A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 5. mellékletének módosítása
Az R. 5 mellékletének
a) az I. táblázat 4. pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézete”
és az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézet” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének kistérségi (fõvárosi kerületi)
intézete” szöveg,
b) az I. táblázat 6. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg,
c) az I. táblázat 4 pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
d) a III. táblázat 2 pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
e) a III. táblázat 5. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg,
f) a IV. táblázat 4. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg
lép.”

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
291. §

292. §

(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 315/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet) 3. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal fõigazgató-helyetteseit.
(5) A Hivatal fõigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal
fõigazgatója gyakorolja. A Hivatal fõigazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal kormánytisztviselõi,
kormányzati ügykezelõi és munkavállalói felett.”
(2) A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]
„n) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság mûködésével, a hatáskörébe tartozó
döntések, javaslatok, állásfoglalások elõkészítésével és a végrehajtással, valamint mûködtetési költségeinek
felhasználásával kapcsolatos feladatokat.”
(3) A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete]
„e) illetékességi területén ellátja a regionális fejlesztési és képzési bizottság mûködésével, a hatáskörébe tartozó
döntések, javaslatok, állásfoglalások elõkészítésével és a végrehajtással, valamint mûködtetési költségeinek
felhasználásával kapcsolatos feladatokat.”
A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet e rendelet 59. melléklete szerinti 2. melléklettel kiegészülve lép hatályba.
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet módosítása
293. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés d) pontjában a „Magyar
Honvédség” szövegrész helyett a „Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveggel lép hatályba.
(2) A 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Azokat a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ másodfokú eljárásokat, amelyek a 2010. december 31-én hatályos
jogszabályok szerint – az ÁNTSZ regionális intézetei elsõ fokú hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében másodfokú
hatóságként eljáró – Országos Tisztifõorvosi Hivatal hatáskörébe tartoznak, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a 2010.
december 31-én alkalmazandó jogszabályok szerint lefolytatja.”

294. §

A 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete a következõ 9. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„9. Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér,
Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.”

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
295. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A vetõmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe
tartozó, vetõmagokat érintõ feladatokat
a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Baranya, Somogy és Tolna megyére,
b) a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
c) a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a fõvárosra, Fejér és Veszprém megyére,
valamint Pest megye Dunától nyugatra esõ részére,
d) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Gyõr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megyére,
e) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,
f) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére, valamint Pest megye Dunától keletre esõ részére,
g) a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Vas és Zala megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.
(4) A vetõmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe
tartozó, kertészeti szaporítóanyagokat érintõ feladatokat
a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Baranya, Somogy és Tolna megyére,
b) a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
c) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,
d) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fejér, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyére,
e) a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Vas, Veszprém és Zala megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.
(5) A vetõmagtörvényben foglalt, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe
tartozó, erdészeti szaporítóanyagokat érintõ feladatokat
a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád, Somogy
és Tolna megyére,
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b) a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fejér, Heves, Nógrád, Pest és Veszprém
megyére,
c) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,
d) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Gyõr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Vas és Zala megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
296. §

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a a következõ szöveggel lép
hatályba:
„17. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.
(2) A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény szerinti mezõgazdasági
igazgatási szervként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki.”

A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
297. §

(1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 330/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet) 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A NÁK vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõ besorolású kormánytisztviselõ, illetménye legfeljebb
a köztisztviselõi illetményalap 21-szerese lehet.”
(2) A 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A NÁK vezetõ-helyettese minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ, illetménye nem
érheti el a NÁK vezetõjének illetményét.”
(3) A 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az alábbi 13. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„13. § (1) A NÁK által a központi hivataloktól átvett – a területi szervekkel kapcsolatban végzett – funkcionális feladatés hatáskörök és ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÁK a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
szakigazgatási szervévé váló területi államigazgatási szerveket irányító, illetve azokat szervezeti egységként magában
foglaló központi hivatalok jogutódának tekintendõ.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az átvett feladat ellátáshoz kapcsolódóan a feladatot ellátó foglalkoztatottak
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítõje a NÁK vezetõje. Az átvett feladathoz
kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz tartozó létszám, és ahhoz
tartozó eszköz- és infrastruktúra-állomány is értendõ.”

Záró rendelkezések
298. §

Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)
Korm. rendelet 114. § (1) bekezdése.

299. §

(1) Ez a rendelet a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel 2010. december 31-én lép hatályba és 2011. január 2-án
hatályát veszti.
(2) E rendelet 1.–37. §-a, 40.–264. §-a, 266.- 289. §-a, és 301. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án
hatályát veszti.
(3) E rendelet 300. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. március 1-jén hatályát veszti.
(4) A 39 §. 2011. június 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.
(5) A 38 §. 2011. július 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.
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300. §

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletnek a 2010. december 31-én hatályos 9. §
(4) bekezdését a 2011. január 1-jét megelõzõen elkövetett szabályszegések tekintetében folyamatban lévõ ügyekre
alkalmazni kell.

301. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvény
végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének II.
Fejezetében a Technika cím alatt a „Részletes követelmények a 10. évfolyam végén” alcím
alatt, a „Közlekedés” táblázat „Tananyag” oszlopa az alábbiak szerint módosul:

„KÖZLEKEDÉS
A segédmotoros-kerékpár közlekedés
szabályai.
A motorkerékpáros közlekedés
szabályai, technikai rendszere.
TeendĘk baleset esetén.
ElsĘsegélynyújtás.
A vizsgára jutás feltételei.
(A közlekedésben való részvételhez
szükséges jogosítványt azonban a
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja által kiadott tantervek és
szabályzatok alapján történĘ hatósági
tanfolyami képzéssel és vizsgával lehet
megszerezni - önkéntes részvétellel,
valamint költségviseléssel.)
„

A közlekedési helyzetek és
veszélyhelyzetek gyors felismerése és
elhárítása. 7B
A defenzív vezetéstechnika
alkalmazása. 7A
A kulturált közlekedési magatartás
tudatos alkalmazása. 7C

A magasabb sebességi
tartományokban való közlekedés
szabályai, veszélyei.
A közlekedés pozitív
magatartásformáinak
kialakulása.

2. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
2. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt
államigazgatási szervek
1. illetékes állami fĘépítész
2. illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség
3. illetékes fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
4.
FĘvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, FĘvárosi TĦzoltó
Parancsnokság
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
5.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
fĘvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelĘsége

településrendezés
környezetvédelem, természetvédelem,
tájvédelem, vízügy
közegészségügy
tĦzvédelem, polgárvédelem
fĘváros, fĘvárosi kerület esetében
egyéb település esetében
közlekedés
városok településszerkezeti terve
városok helyi építési szabályzata és
szabályozási terve, egyéb település
településrendezési tervei és helyi építési
szabályzata
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6.
7.
8.
9.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
illetékes fĘvárosi és megyei kulturális örökségvédelmi iroda
illetékes nemzeti park igazgatóság
illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fĘvárosban a
fĘvárosi kormányhivatal földhivatala
10. illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
11. *
12. illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága
13. Honvéd Vezérkar fĘnöke
14. Országos RendĘr-fĘkapitányság*
15. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes
bányakapitánysága
16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága
17. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága*
* Csak abban az esetben, ha érintett.
„

légi közlekedés
mĦemlékvédelem, régészet
természet- és tájvédelem
földvédelem
erdĘrendezés, erdĘvédelem
talajvédelem
honvédelem
határvédelem
bányászat, geológia, morfológia,
csúszásveszély stb.
hírközlés
nukleáris biztonság

3. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
3. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelethez
A 3. § (3) bekezdés szerint a fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó feladatot a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére
kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
4. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
4. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 114/2000. (II. 25.) Korm. rendelethez
A 3. § (3) bekezdés szerint a fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatot a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére
kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
5. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
5. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyĦjtĘterületük
kijelölésérĘl szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja
helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„

I. Balaton vízgyĦjtĘje
Ábrahámhegy
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Alsóörs
Alsópáhok
Andrásfa
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AszófĘ
Babosdöbréte
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bagod
Bak
Baktüttös
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
BalatonfĘkajár
Balatonföldvár
Balatonfüred
BalatonfĦzfĘ
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmagyaród
BalatonmáriafürdĘ
Balatonöszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
BalatonszĘlĘs
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Bálványos
Barnag
Batyk
Bérbaltavár
Bezeréd
Bodrog
Bocfölde
Bókaháza
Boncodfölde
BĘde
Bucsuszentlászló
Buzsák
Csajág
Csákány
Csapi
Csatár
Csehi
Csehimindszent
Cserszegtomaj
Csipkerek
Csombárd
Csonkahegyhát
Csopak
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Csöde
Csömend
Dióskál
Dobronhegy
Dörgicse
Dötk
Egeraracsa
Egervár
Esztergályhorváti
FelsĘjánosfa
FelsĘörs
FelsĘpáhok
Fonyód
FĘnyed
Gadány
Galambok
Gamás
Garabonc
Gellénháza
Gersekarát
Gétye
GĘsfa
Gyenesdiás
GyĘrvár
Gyugy
Gyulakeszi
GyĦrĦs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Halastó
Hegyesd
Hegyháthodász
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentpéter
Hegymagas
Hévíz
Hidegkút
Hollád
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hottó
Iharosberény
Inke
Ispánk
Kallósd
Kapolcs
Káptalantóti
Karád
Karmacs
Kávás
Kehidakustány
Kékkút
Kelevíz
Kemendollár
Keménfa
Kerecseny
Kereki
Keszthely
Kéthely
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Kisapáti
Kisberény
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kisrákos
Köröshegy
Kötcse
KĘvágóörs
Köveskál
Küngös
Lakhegy
Látrány
Lengyeltóti
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Libickozma
Ligetfalva
Litér
Lovas
Marcali
Mencshely
MesztegnyĘ
MezĘcsokonya
Miháld
Mikosszéplak
Mindszentkálla
Misefa
Monostorapáti
Monoszló
Nagybajom
Nagycsepely
NagygörbĘ
Nagykapornak
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyszakácsi
Nagytilaj
Nagyvázsony
Nemesapáti
Nemesbük
Nemesdéd
Nemesgulács
Nemeshetés
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszentandrás
Németfalu
Nikla
Óbudavár
Olaszfa
Orbányosfa
Ordacsehi
Orosztony
Oszkó
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Osztopán
Ozmánbük
Öcs
Öreglak
ėrimagyarósd
ėriszentpéter
Örvényes
Pácsony
Padár
Pakod
Pálmajor
Paloznak
Pamuk
Pankasz
Pat
Pécsely
PetĘhenye
PetĘmihályfa
Pókaszepetk
Pölöske
Pötréte
Pula
Pusztakovácsi
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Raposka
Révfülöp
Rezi
Salföld
Salomvár
Sand
Sáska
Sárfimizdó
Sárhida
Sármellék
Sávoly
Sénye
Siófok
Siójut
Somogybabod
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyvámos
Somogyszentpál
Somogytúr
Somogyvár
Somogyzsitfa
Söjtör
Szaknyér
SzalafĘ
Szántód
SzegerdĘ
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentgyörgyvár
Szentjakabfa
Szentkirályszabadja
Szenyér
Szigliget
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Szólád
SzĘce
SzĘkedencs
SzĘlĘsgyörök
Tagyon
Taliándörögd
Tapolca
Tapsony
Táska
Tekenye
Telekes
Teleki
Teskánd
Tihany
Tikos
Tilaj
Tófej
Tótvázsony
Türje
Uzsa
Újvárfalva
Vállus
Varászló
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vaspör
Vászoly
Vése
Veszprémfajsz
Vigántpetend
Vindornyafok
Vindornyalak
VindornyaszĘlĘs
Visz
Viszák
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Vöröstó
Vörs
Zalaapáti
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalakaros
Zalakomár
Zalaköveskút
ZalalövĘ
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
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Zalaszentlászló
ZalaszentlĘrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zamárdi
Zánka”

6. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
6. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az ivóvíz minĘségi követelményeirĘl és az ellenĘrzés rendjérĘl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Az ivóvíz minĘségi követelményeirĘl és az ellenĘrzés rendjérĘl szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete „Paraméterek és határértékek” fejezet „B) Kémiai vízminĘségi
jellemzĘk” cím „Megjegyzések” alcímének 5. pontjában, C) Indikátor vízminĘségi
jellemzĘk cím „Megjegyzések” alcímének 3. pontjában az „ÁNTSZ illetékes intézete”
szövegrész helyébe az „illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép,
b) 1. számú melléklete „Paraméterek és határértékek” fejezet „B) Kémiai vízminĘségi
jellemzĘk” cím „Megjegyzések” alcímének 8. pontjában az „ÁNTSZ intézetek” szövegrész
helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei”
szöveg lép,
c) 1. számú melléklete C) Indikátor vízminĘségi jellemzĘk cím „Megjegyzések” alcímének 6.
pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„6. Az illetékes fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szerve vízmĦre, illetve mintavételi pontra; a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
megfelelĘségi ponttól a fĘvárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága mintavételi pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os
gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A
37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.”
d) 2. számú melléklete „VízminĘség-ellenĘrzési követelmények” fejezet „A) Vizsgálandó
vízminĘségi jellemzĘk” cím „2. Részletes vizsgálatok” alpont elsĘ mondata helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„A részletes vizsgálatnak célja annak megállapítása, hogy az ivóvíz minĘsége megfelel-e a
jelen rendeletben foglalt valamennyi követelménynek. A részletes vizsgálat során – a 3. § (4)
bekezdésével összhangban – minden vízminĘségi jellemzĘt mérni kell, kivéve, ha az OTH,
illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelĘségi ponttól az MgSzH az
OTH-val egyeztetve az üzemeltetĘ kérésére meghatározott idĘre felmentést ad abban az
esetben, ha a kérdéses vízminĘségi jellemzĘ valószínĦleg nincs jelen az adott vízellátó
rendszerben olyan koncentrációban, amely a határérték túllépésének veszélyével járna. A
radioaktivitásra vonatkozó határértékekre az 1. számú melléklet C) részében található 13., 14.
és 15. megjegyzés az irányadó.”
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e) 2. számú melléklete „VízminĘség-ellenĘrzési követelmények” fejezet „B) Minimális
mintavételi és vizsgálati gyakoriság vízellátó hálózat vagy élelmiszer elĘállításra használt
ivóvíz esetében” címet követĘ felvezetĘ szöveg helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetĘje (élelmiszert elĘállító,
feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti pontokon az
illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervvel; a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
ponton az illetékes népegészségügyi szakigazgatás szervvel és megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságával egyeztetve jelöli ki.
A víznyerĘ helyek (kutak), a vízkezelési technológia, a vízellátó rendszerbe betáplálás
vagy más hálózati pont (pl. tárolók) mintázása is célszerĦ, azonban az itt vett minták az alábbi
követelmény teljesítése szempontjából nem vehetĘk figyelembe.”

7.
7.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

„Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A Kormánynak a "Magyar igazolvány", valamint a "Magyar hozzátartozói igazolvány"
kézbesítésében közremĦködĘ általános hatáskörĦ területi államigazgatási szervei

1

A

B

C

A Kormány általános hatáskörĦ
területi államigazgatási szervének a
megnevezése

Székhelye

Kézbesítéssel érintett személyi kör

2 Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

3 Békés Megyei Kormányhivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

5 Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban, Romániában
lakóhellyel rendelkezĘ jogosultak

6 GyĘr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

GyĘr

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

7 Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

Nyíregyháza

Az Ukrajnában és Romániában
lakóhellyel rendelkezĘ jogosultak

10 Zala Megyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

11 Somogy Megyei Kormányhivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát

MAGYAR KÖZLÖNY
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Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
12 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

13 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

14 Budapest FĘváros Kormányhivatala

Budapest

Jogosultak, a lakóhelyüktĘl
függetlenül”

8. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
8. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 319/2001. (XII.29.) Korm. rendelethez:

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítását végzĘ területi
államigazgatási szervei
A
B
1 A Kormány általános hatáskörĦ
Székhelye
területi államigazgatási szervének a
megnevezése
2 GyĘr-Moson-Sopron Megyei
GyĘr
Kormányhivatal
3

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécs

4

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
FĘvárosi Kormányhivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Békés Megyei Kormányhivatal

Miskolc

6
7
8
9

Budapest
Nyíregyháza
Debrecen
Békéscsaba

10 Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarján

11 Zala Megyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

12 Somogy Megyei Kormányhivatal

Kaposvár

13 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
14 Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Tatabánya
Kecskemét

C
Érintett kör

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezĘ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
Jogosultak a lakóhelyüktĘl függetlenül
Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
A Szerb Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
„
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9. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
9. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelethez
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban
közremĦködĘ szakhatóságok
Bevonás és közremĦködés feltétele
1.

2.

3.

4.

Szakkérdés

Ha az eljárás az építmény közúti
A honvédelmi és katonai célú építmény
kapcsolatát biztosító vagy belsĘ útra, vagy terület elhelyezkedése, közvetlen
vagy ezek mĦtárgyára vonatkozik.
megközelítése, és belsĘ közlekedési
hálózatának kialakítása
közlekedésbiztonsági követelményei
kérdésében.
Ha az eljárás honvédségi használatú A honvédelmi vagy katonai célú
vasúti építményekre vonatkozik,
építmény vagy terület elhelyezkedése,
ideértve a vasúti pályát és tartozékait, közvetlen megközelítése és belsĘ
valamint a vasúti üzemi
közlekedési hálózatának kialakítása a
építményeket is.
vasúti közlekedésbiztonság jogszabályi
követelményeinek megfelel-e.
Bontás kivételével, ha az eljárás
A létesülĘ építmény nem korlátozza-e
a) a vízi utak medrétĘl, és a kikötĘk, indokolatlanul vagy indokolatlan
átkelések, parti és vízterületétĘl 50
mértékben a polgári célú vízi
méternél kisebb távolságban épülĘ
közlekedést, illetve hajózási
tĦz, és 100 méternél kisebb
létesítmények mĦködését.
távolságban épülĘ robbanásveszélyes
anyagok gyártását, tárolását,
forgalmazását szolgáló,
b) az 50 méternél kisebb távolságban
épülĘ hajózási parti jelzések
láthatóságát befolyásoló,
c) jelentĘs fénykibocsátású,
d) a hajók part mellé kikötését, és a
partra történĘ kijárását korlátozó
építményre vonatkozik.
Bontás kivételével, az építmény
Az építmény elhelyezkedésének,
magyarországi repülĘtértĘl, fel- és
magasságának, jellegének közvetlen és
leszállóhelytĘl, rádiónavigációs
közvetett hatása a légiközlekedésre, a
ponttól számított 4 kilométeren belüli földi telepítésĦ berendezések
létesítése, 60 méternél magasabb
mĦködésére és a légiközlekedés
építmény létesítése, 20 méternél
biztonságára.
magasabb építmény magyarországi
repülĘtértĘl, fel- és leszállóhelytĘl,
rádiónavigációs ponttól számított 10
kilométeren belüli létesítése esetén.
Az államhatártól számított 100
A határrend fenntartásához, a határrendméteren - lĘtér esetén 10 kilométeren sértések és határesemények
- belül megvalósuló építmény esetén. megelĘzéséhez szükséges feltételek
meghatározása kérdésében.
Ha a tevékenység megkezdéséhez
A tevékenység zajvédelmi
környezetvédelmi és egységes
hatásterületének megállapítása, az
környezethasználati engedély nem
épületnek az árvíz és a jég levonulására,
szükséges.
a mederfenntartásra gyakorolt hatásának
vizsgálata, a technológiából származó
környezetterhelések kockázatának

ElsĘ fokú eljárásban
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Másodfokú
eljárásban
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Országos RendĘrfĘkapitányság

(rendészetért
felelĘs miniszter

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Országos
Környezetvédelm
i,
Természetvédelm
i és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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Ha az építményt régészeti lelĘhelyen,
régészeti védĘövezet területén,
mĦemléki területen vagy külön
jogszabályban meghatározott
esetekben mĦemléket érintĘ módon
valósítják meg.
Az eljárás a bányászati vagy gázipari
létesítmények biztonsági övezetében
történĘ építést, a bányatelken, a
bányatelekkel nem rendelkezĘ
felhagyott bányával, meddĘhányóval,
célkitermelĘ hellyel, bányászati
tevékenységgel érintett egyéb
területen, illetve a 300 m2-nél
nagyobb alapterületĦ, bányászati
módszerekkel kialakított föld alatti
térségekkel érintett területen történĘ
építést, nyilvántartott ásványi
nyersanyag lelĘhelyen, bányatelken
történĘ építést érint, illetve az építés
során ásványi nyersanyagot
termelnek ki.

hulladékgazdálkodási elĘírások alapján
történĘ megítélése, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az
elérhetĘ legjobb technika alapján
meghatározott levegĘvédelmi
követelményeknek és elĘírásoknak,
valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a létesítmény zajkibocsátása a
tervdokumentációban foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelele környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek,
c) a tevékenység a felszín alatti vizek, az
ivóvízbázis védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e,
d) az építmény vagy tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e,
e) az építés során keletkezĘ hulladékok
besorolása, a bontás során keletkezĘ
hulladék mennyisége és besorolása, az
építmények kialakítása megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek
Annak elbírálása kérdésében, hogy az
építmény a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a bányászati vagy gázipari
létesítmények biztonsági övezetében
történĘ építés,
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem
rendelkezĘ felhagyott bányával,
meddĘhányóval, célkitermelĘ hellyel,
bányászati tevékenységgel érintett egyéb
területen ill. a 300 m2-nél nagyobb
alapterületĦ, bányászati módszerekkel
kialakított föld alatti térségekkel érintett
területen való építés,
c) a nyilvántartott ásványi nyersanyag
lelĘhelyen, bányatelken történĘ építés a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett mĦszaki
biztonsági szempontból
engedélyezhetĘek-e. Továbbá az építés
során kitermelt ásványi nyersanyag
használatának, értékesítésének,
hasznosításának feltételei, a fizetendĘ
bányajáradék mértéke meghatározása, az

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

bányakapitányság

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
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építmény építésföldtani
megalapozottságának megítélése
kérdésében. A földtani veszélyeztetettség
vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra alkalmas
képzĘdmények meglétére, tektonikai
jelenségekre (vetĘk, csúszásra alkalmas
felületek), védelemre érdemes földtani
képzĘdmény meglétére, felszínmozgás
veszélyeztetésének vizsgálata.
Az eljárás hatósági felügyelet alá
A sajátos építményfajtára vonatkozó
fĘvárosi és megyei
tartozó nyomástartó berendezést,
mĦszaki biztonsági követelményeknek
kormányhivatal
hatósági felügyelet alá tartozó éghetĘ való megfelelés.
mérésügyi és mĦszaki
vagy veszélyes folyadék tartályt,
biztonsági hatósága
hatósági felügyelet alá tartozó ipari
vagy mezĘgazdasági gázfogyasztó
készüléket, legalább 50 kVA
beépített összteljesítményĦ, 0,4 kV
vagy nagyobb feszültségĦ villamos
berendezést, rendszert érint.
A kiemelt térségi és megyei
A területrendezési tervvel és helyi
Az építési tevékenység
területrendezési tervben lehatárolt,
építési szabályzattal, ennek hiányában
helye szerint település,
kiemelt fontosságú, meglévĘ
az országos településrendezési
fĘvárosi kerületi
honvédelmi terület övezetével
követelményekkel való összhang.
önkormányzat
érintett települések esetén.
jegyzĘje.
a) Az erdĘterületen megvalósuló
a) Annak az erdĘrĘl és az erdĘ
a) megyei
vagy a megvalósítás során
védelmérĘl szóló törvény szerinti
kormányhivatal
erdĘterületre, az erdĘ talajára,
elbírálása, hogy az építmény vagy
erdészeti igazgatósága
vízháztartására vagy mikroklímájára tevékenység az erdĘterületre, az erdĘ
hatást gyakorló módon megvalósuló talajára, vízháztartására vagy
létesítmény esetében, elvi építési,
mikroklímájára gyakorolt hatása alapján
használatbavételi és bontási
engedélyezhetĘ-e, és ha igen, milyen
engedélyezési eljárás kivételével.
feltételekkel.
b) megyei
kormányhivatal
b) Ha az eljárás termĘföld
b) TermĘföld minĘségi védelme.
növény- és talajvédelmi
igénybevételével megvalósuló
igazgatósága
létesítmény esetén, elvi építési,
használatbavételi és bontási
engedélyezési eljárás kivételével.
c) megyei
c) Az állategészségügyi elĘírások
kormányhivatal
c) Állattartó létesítmények és
érvényesítése.
élelmiszerlánctechnológiák esetén a bontási eljárás
biztonsági és
kivételével.
állategészségügyi
igazgatósága
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Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal központi
szerve

illetékes állami
fĘépítész

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

„
10. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
10. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 96/2003 . (VII. 15.) Korm. rendelethez
A 2. § (3) bekezdés szerint a fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére
kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
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11. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
11. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirĘl szóló 126/2003. (VIII.
15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének módosítása
A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirĘl szóló 126/2003. (VIII. 15.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének
a) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a
„megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szöveg,
b) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a
„megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,
i) pontjában a „megyei földhivatal” szövegrész helyett a „megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi kormányhivatal földhivatala” szöveg,
j) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a
„megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága”
szöveg,
k) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a
„megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,
m) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a
„fĘvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelĘsége” szöveg,
o) pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala” szöveg,
q) pontjában a „területi fĘépítészi iroda” szövegrész helyébe az „illetékes állami fĘépítész”
szöveg
s) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve” szövegrész
helyébe az „illetékes fĘvárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelĘsége”
szöveg,
u) pontjában a „megyei állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat” szövegrész helyébe
a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg
lép.
2. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirĘl szóló 126/2003. (VIII.
15.) Korm. rendelet 2. számú melléklet u) pontja a következĘ ua) alponttal egészül ki:
„ua) Az u) pontban foglalt, a fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és
Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
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12. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
12. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végzĘ területi
államigazgatási szervei

1

A Kormány általános hatáskörĦ
Székhelye
területi államigazgatási szervének a
megnevezése
GyĘr-Moson-Sopron Megyei
GyĘr
Kormányhivatal

2

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécs

3

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
FĘvárosi Kormányhivatal

Miskolc

Nyíregyháza

8

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Békés Megyei Kormányhivatal

9

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarján

5
6
7

Budapest

Debrecen
Békéscsaba

10 Zala Megyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

11 Somogy Megyei Kormányhivatal

Kaposvár

12 Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
13 Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
„

Tatabánya
Kecskemét

Érintett kör

A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezĘ jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
Jogosultak a lakóhelyüktĘl függetlenül
Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
Romániában lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezĘ
jogosultak
A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak
A Szerb Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezĘ jogosultak

•
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13. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
13. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete 10. sora helyébe az alábbi sor
lép
„10. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi
Szolgálata

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott
állománya.”

2. A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete 24. sora helyébe az alábbi sor
lép
„24. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

Cégközzétételi költségtérítés miatti követelések és
kötelezettségek.”

14.
14.melléklet
melléklet aa351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet „II. Nem országos hatáskörĦ szerv által kidolgozott terv, illetve
program esetén” cím
a) II. 1. c) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fĘvárosi)
intézete” szövegrész helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve” szöveg lép, és egyidejĦleg a II. 1. c) pontja a következĘ ca) alponttal
egészül ki:
„ca) A fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének
hatáskörébe tartozó feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel
látja el.”
b) II. 2. d) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész
helyébe a „megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szöveg,
c) II. 2. e) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész
helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,
d) II. 2. f) alpontjában a „megyei földhivatal (a fĘvárosban a FĘvárosi Földhivatal)”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal földhivatala (a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala)” szöveg,
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II.2. i) alpontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális szervezeti egysége”
szövegrész helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája”
szöveg lép.

15.melléklet
melléklet aa351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez
15.

„1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
A hĘtermelĘ létesítmények létesítési és a vezetékjog engedélyezési eljárásban
kijelölt szakhatóságok
1.

Bevonás és közremĦködés feltétele

Szakkérdés

ElsĘ fokú
eljárásban
Országos közúthálózatba tartozó autópálya,
Annak elbírálása kérdésében, hogy Nemzeti
autóút területén, az alatt vagy felett, autópálya,
a közút területének nem
Közlekedési
autóút tengelyétĘl számított 100 méteren belül
közlekedési célú igénybevétele,
Hatóság Útügyi,
tervezett távhĘvezeték nyomvonalának vagy
valamint a létesítmény a
Vasúti és Hajózási
biztonsági övezetének kijelölése, autópálya vagy kérelemben foglaltak szerint vagy Hivatala
autóút tengelyétĘl számított 100 méteren belül
további feltételek mellett - a közúti
tervezett hĘtermelĘ létesítmény létesítése esetén, forgalom biztonságára, a közút
ha a kérelmezĘ a közútkezelĘi hozzájárulás
fejlesztési terveinek végrehajtására,
megtagadását vagy a hozzájárulásban elĘírt
a közútkezelĘ fenntartási,
feltételeket sérelmesnek tartja.
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján engedélyezhetĘ-e.
Egyéb országos közút vagy települési
fĘvárosi és megyei
önkormányzat tulajdonában lévĘ közforgalom
kormányhivatal
számára megnyitott magánút, helyi közút
közlekedési
területén, az alatt vagy felett, valamint külterületi
felügyelĘsége
szakaszán a közút tengelyétĘl számított 50
méteren, fĘútvonal esetén 100 méteren belül
tervezett távhĘvezeték nyomvonalának vagy
biztonsági övezetének kijelölése, egyéb országos
közút tengelyétĘl számított 50 méteren, fĘútvonal
esetén 100 méteren belül tervezett hĘtermelĘ
létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmezĘ a
közútkezelĘi hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt feltételeket sérelmesnek
tartja.
A fĘvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában
FĘvárosi
lévĘ helyi közút területén az alatt vagy felett,
önkormányzat
valamint a közutak külterületi szakaszán a közút
fĘjegyzĘje
tengelyétĘl számított 50 méteren belül tervezett
távhĘvezeték nyomvonalának vagy biztonsági
övezetének kijelölése, a közút tengelyétĘl
számított 50 méteren belül tervezett hĘtermelĘ
létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmezĘ a
közútkezelĘi hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt feltételeket sérelmesnek
tartja.

Másodfokú
eljárásban
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Budapest
FĘváros
Kormányhivatalá
nak Közlekedési
FelügyelĘsége
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A fĘvárosi önkormányzat tulajdonában lévĘ
helyi közút területén az alatt vagy felett, valamint
a közutak külterületi szakaszán a közút
tengelyétĘl számított 50 méteren belül tervezett
távhĘvezeték nyomvonalának vagy biztonsági
övezetének kijelölése, a közút tengelyétĘl
számított 50 méteren belül tervezett hĘtermelĘ
létesítmény létesítése esetén, ha a kérelmezĘ a
közútkezelĘi hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt feltételeket sérelmesnek
tartja.
2. TávhĘvezeték nyomvonala, biztonsági övezete
vagy hĘtermelĘ létesítmény helye magyarországi
repülĘtértĘl, fel- és leszállóhelytĘl,
rádiónavigációs ponttól számított 4 kilométeren
belüli kijelölése, 60 méternél magasabb
hĘtermelĘ létesítmény létesítése, 20 méternél
magasabb hĘtermelĘ létesítmény magyarországi
repülĘtértĘl, fel- és leszállóhelytĘl,
rádiónavigációs ponttól számított 10 kilométeren
belüli létesítése esetén.

3.

A hĘtermelĘ létesítmény helyének, valamint a
távhĘvezeték nyomvonalának, illetĘleg
biztonsági övezetének víziúttól vagy hajózási
létesítménytĘl legfeljebb 50 méteres távolságra
tervezett kijelölése esetén.

4.

A vasúti pálya szélsĘ vágányának tengelyétĘl
számított 100 méteren belüli elektronikus
hírközlési célt szolgáló építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése esetén, ha a vasúti
pályahálózat mĦködtetĘje hozzájárulásának a
megtagadását vagy a hozzájárulásban elĘírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Budapest FĘváros
Kormányhivatalána
k Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

a) Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének
közvetlen és közvetett hatása a
polgári célú légiközlekedésre, a
földi telepítésĦ berendezések
mĦködésére és a polgári célú
légiközlekedés biztonságára.

a ) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

b) Az építmény elhelyezkedésének,
magasságának, jellegének
közvetlen és közvetett hatása az
állami célú légiközlekedésre, a
földi telepítésĦ berendezések
mĦködésére és az állami célú
légiközlekedés biztonságára.
A távhĘvezeték nyomvonala
biztonsági övezetének
megállapítása, valamint annak
elbírálása kérdésében, hogy
biztosítottak-e a víziutakra
vonatkozó nemzetközi
szerzĘdéseken alapuló hajózási
Ħrszelvényméretek.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett - a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek végrehajtására,
a közútkezelĘ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján engedélyezhetĘ-e.

b) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

b)
Honvédelemért
felelĘs miniszter

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
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5.

Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és egységes
környezethasználati engedély nem szükséges,
a) valamennyi hĘtermelĘ létesítmény esetében,
valamint
b) ha a távhĘvezetéket külterületen, továbbá egyedi tájérték, természeti terület és országos
jelentĘségĦ védett természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védĘövezete esetén belterületen valósítják meg.

6.

Ha a hĘtermelĘ létesítményt vagy a
távhĘvezetéket régészeti lelĘhelyen, régészeti
védĘövezet területén, mĦemléki területen vagy
külön jogszabályban meghatározott esetekben
mĦemléket érintĘ módon valósítják meg.

7.

Minden eljárásban.

Annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
az elérhetĘ legjobb technika
alapján meghatározott
levegĘvédelmi követelményeknek
és elĘírásoknak, a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek, az
ivóvízbázisok védelme
követelményeinek, valamint a
tájvédelem jogszabályban
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e. A
védelmi övezetre vonatkozó
feltételek meghatározása.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény vagy vezeték
megvalósítása a kulturális örökség
védelme jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény vagy vezeték
megvalósítása a jogszabályban
rögzített tĦzvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
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környezetvédelmi, Országos
természetvédelmi Környezetvédelm
és vízügyi
i,
felügyelĘség
Természetvédelm
i és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

fĘvárosi és megyei Kulturális
kormányhivatal
Örökségvédelmi
kulturális
Hivatal
örökségvédelmi
irodája

elsĘ fokon eljáró
tĦzvédelmi
szakhatóság

másodfokon
eljáró tĦzvédelmi
szakhatóság
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16.melléklet
mellékletaa351/2010.
351/2010.(XII.
(XII.30.)
29.)Korm.
Korm.rendelethez
rendelethez
16.

„12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
Az elĘzetes konzultációban részt vevĘ közigazgatási szervek
1.

2.

3.

4.

5.

A közremĦködés feltétele
Minden esetben.

Szakkérdés
A környezet- és település-egészségügyre, az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások
felmérésére, a felszín alatti vizek (ideértve az ásvány-,
illetve gyógyvíz minĘsítéssel nem rendelkezĘ
termálvizek) minĘségét, egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezĘk vizsgálatára, a lakott területtĘl
(lakóépülettĘl) számított védĘtávolságok
véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi
követelmények érvényesítésére, az emberi használatra
szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegĘ
higiénés követelmények teljesülésére kiterjedĘen.
Ha a tevékenység gyógyhelyen Természetes gyógytényezĘk, gyógyhelyek természeti
vagy gyógyhelyre, természetes adottságainak, valamint a természetes gyógytényezĘket
gyógytényezĘre hatást gyakorló érintĘ hatások vizsgálatára kiterjedĘen.
módon valósul meg.
Ha a tevékenység
következtében az a környezeti
elem vagy rendszer hatásviselĘ
lehet, amelynek védelme a
hatáskörébe tartozik, azt érinti
vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elĘ,
amely elleni védelmet
jogszabály a feladatés hatáskörébe utalja.
Ha a tevékenység
következtében az a környezeti
elem vagy rendszer hatásviselĘ
lehet, amelynek védelme
hatáskörébe tartozik, azt érinti,
vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elĘ, amely elleni
védelmet jogszabály a feladatés hatáskörébe utalja.
Ha az elĘzetes konzultáció
termĘföld, erdĘ vagy azzal
szomszédos földrészlet
igénybevételével megvalósuló
tevékenység engedélyezését
elĘzi meg.

Kulturális örökség (mĦemlékvédelem, mĦemléki
területek védelme, nyilvántartott régészeti lelĘhelyek)
védelmére kiterjedĘen.

Közigazgatási szerv
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási szerve

Országos TisztifĘorvosi
Hivatal Országos
Gyógyhelyi és
GyógyfürdĘügyi
FĘigazgatósága
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedĘen,
érintett települési
valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység önkormányzat jegyzĘje
összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel.

A termĘföld minĘségére, a talajvédĘ gazdálkodás
feltételeire, valamint az erdĘre, annak élĘ és élettelen
alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen
található fásításra, az erdészeti létesítményre és az
erdĘgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületre gyakorolt hatások vizsgálata.

termĘföld esetében a
megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága, erdĘ esetében
a megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága
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6.

7.

Ha a tevékenység
megvalósítására termĘföldön
kerül sor.

A termĘföld mennyiségi védelmének követelményei
tekintetében.
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körzeti földhivatal, több
körzeti földhivatal
illetékességi területét érintĘ
esetekben a megyei
kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a
FĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
Bányakapitányság

Ha a tevékenység
Az adott építmény létesítésének és tevékenység
következtében az a környezeti végzésének a földtani környezetre való hatásának
elem vagy rendszer hatásviselĘ vizsgálata az ásványi nyersanyag
lehet, amelynek védelme
és a földtani közeg védelme szempontjából.
hatáskörükbe tartozik, azt érinti
vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elĘ, amely elleni
védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja, és a
vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati
tevékenységre vonatkozik.
8. Ha a tevékenység
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris
Országos Atomenergia
következtében olyan
baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.
Hivatal
környezetveszélyeztetés
fordulhat elĘ, amely elleni
védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja.
9. Ha a kérelem a
A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.
illetékes állami fĘépítész
területfejlesztési koncepciók,
programok és a területrendezési
tervek tartalmi
követelményeirĘl szóló
jogszabály szerinti országos
vagy térségi jelentĘségĦ
mĦszaki infrastruktúra
hálózatok és egyedi építmények
megvalósítására, valamint azok
jelentĘs módosítására irányul.
1
A fĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének feladatait a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére
kiterjedĘ illetékességgel látja el.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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17. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
17. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A vizek mezĘgazdasági eredetĦ nitrátszennyezéssel szembeni védelmérĘl szóló 27/2006.
(II. 7.) Korm. rendelet melléklete B) része helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„B) RÉSZ
Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek (a település közigazgatási
területének legalább 10%-ában érintett települések felsorolása)
A lista 1141 települést tartalmaz
Aba
Abádszalók
Abasár
Abaújkér
Abaújszántó
Abda
Ábrahámhegy
Ács
Adorjás
Ágasegyháza
Agyagosszergény
Ajak
Akasztó
Alap
Albertirsa
AldebrĘ
Alibánfa
AlmásfüzitĘ
Almásháza
Alsóberecki
Alsónána
Alsónémedi
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsószenterzsébet
Alsóújlak
Anarcs
Andrásfa
Apácatorna
Apaj
Áporka
Aranyosapáti
Ártánd
Ásványráró
Atkár
Babócsa
Bábolna
Babosdöbréte
Babót
Bácsszentgyörgy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baja
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Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakonya
Bakonykoppány
Bakonyoszlop
Bakonypölöske
Bakonyszentkirály
Baktalórántháza
Baktüttös
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonfenyves
BalatonfĘkajár
Balatonföldvár
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
BalatonmáriafürdĘ
BalatonĘszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Balkány
Ballószög
Balmazújváros
Balsa
Bálványos
Bánokszentgyörgy
Bár
Barabás
Baracska
Baranyahídvég
BaranyajenĘ
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Batyk
Bazsi
Béb
Bejcgyertyános
Békás
Békéscsaba
Beleg
Beloiannisz
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Bérbaltavár
Beregdaróc
Beregsurány
Beremend
Berente
Berzence
Besence
BesenyĘd
Bezenye
Bezeréd
Bicske
Biharkeresztes
Biharugra
Bikal
Biri
Bocfölde
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bókaháza
Boldog
Boldva
Boncodfölde
Bonyhád
Borgáta
Borsfa
Borsodgeszt
Borsodszirák
Borszörcsök
Bozzai
BĘ
Böde
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Börcs
Budapest III. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XXIII. kerület
Bugyi
Buzsák
Bükkaranyos
Bürüs
Cece
Cegléd
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Ceglédbercel
Celldömölk
Chernelházadamonya
Cigánd
Cikó
Csabaszabadi
Csajág
Csákány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csány
Csányoszró
Csapi
Csapod
Csaroda
Csátalja
Csatár
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
CsengĘd
Csénye
Csepreg
Cserépváralja
Csesztreg
Csévharaszt
Csibrák
CsikóstĘttĘs
Csipkerek
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csombárd
Csonkahegyhát
Csorna
Csorvás
Csöde
Csököly
Csömend
Csömödér
Csömör
Dabas
Dabronc
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Dávod
Délegyháza
Demjén
Dinnyeberki
Dobronhegy
Dombegyház
Dombiratos
Dombóvár
Dombrád
Domony
Domoszló
Döbörhegy
Döge
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Dömös
Dömsöd
Dör
Dötk
Drágszél
Drégelypalánk
Duka
Dunaharaszti
Dunaszeg
DunaszekcsĘ
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunavarsány
Dunavecse
Dusnok
Dúzs
EbergĘc
Ecséd
Ecser
Edve
Egeraracsa
Egerbakta
Egyed
Egyek
Egyházasfalu
Egyházashetye
EgyházaskeszĘ
Egyházaskozár
Elek
EmĘd
Encs
Encsencs
EndrĘc
Enese
Enying
Eperjeske
Epöl
ErdĘkertes
ErdĘsmecske
Érpatak
Esztergályhorváti
Esztergom
Etyek
Fácánkert
Fancsal
Farád
Fehérgyarmat
FeketeerdĘ
Felcsút
FeldebrĘ
FelsĘberecki
FelsĘdobsza
FelsĘegerszeg
FelsĘjánosfa
FelsĘlajos
FelsĘpáhok
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FelsĘpakony
FelsĘrajk
FelsĘszenterzsébet
FelsĘszölnök
Fényeslitke
FertĘboz
FertĘd
FertĘendréd
FertĘhomok
FertĘszentmiklós
FertĘszéplak
Fiad
Fityeház
Folyás
Fonyód
Forró
FĘnyed
Füle
Fülesd
Fülöpháza
Fülöpszállás
Gáborjánháza
Gadány
Galambok
Galgahévíz
Gamás
Gara
Garabonc
Garadna
Gárdony
Gelénes
Gencsapáti
Gerde
Gerendás
Gersekarát
Geszt
Gétye
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Göd
Gönc
Göncruszka
Görbeháza
Görgeteg
GĘsfa
Gulács
Gyál
Gyanógeregye
Gyékényes
Gyermely
Gyód
GyömrĘ
Gyöngyfa
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Györköny
GyĘrladamér
GyĘrság
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GyĘrsövényház
GyĘrvár
Gyugy
Gyula
Gyúró
Gyüre
GyĦrĦs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Hajós
Halastó
Halászi
Halogy
Harc
Harsány
Hatvan
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentpéter
HegykĘ
Hegymagas
HejĘkeresztúr
HejĘpapi
HejĘszalonta
Hercegszántó
Hernád
HernádbĦd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Hetes
HetyefĘ
Hévíz
Hévízgyörk
Hidasnémeti
Hidegség
Hirics
Hollád
Homokmégy
Homorúd
Hort
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosztót
Hottó
Hövej
Hugyag
Igal
Iharosberény
Iklanberény
IklódbördĘce
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Imola
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Ivánbattyán
Izsák
Jágónak
Jákó
Jánd
Jánosháza
Jánossomorja
Jásd
Jászágó
Jászberény
JászfelsĘszentgyörgy
Jászfényszaru
Jéke
Jobaháza
Kaba
Kajászó
Kajdacs
Kákics
Kakucs
Kallósd
Kalocsa
Káloz
Kám
Kamond
Kányavár
Kápolna
Kápolnásnyék
KaposszekcsĘ
Kaposvár
Káptalantóti
Kapuvár
Karakó
Karakószörcsök
Kárász
Karcsa
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Kávás
Kazincbarcika
Kázsmárk
Kecel
Kehidakustány
Kékcse
Kékkút
Keléd
Kelevíz
Kemendollár
KemeneshĘgyész
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Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
KenézlĘ
Kenyeri
Kercaszomor
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kereki
Kerkabarabás
Kérsemjén
Keszthely
Kesztölc
Kétegyháza
Kéthely
Kétújfalu
Kevermes
Kisapáti
Kisar
Kisasszonyfa
Kisbajom
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbucsa
Kisdombegyház
KisgörbĘ
Kiskinizs
Kiskorpád
KiskĘrös
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisléta
Kismányok
Kispáli
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissomlyó
Kisszekeres
Kissziget
Kistapolca
Kistokaj
Kisunyom
Kisvárda
Komárom
Komló
Komlósd
Komoró
Kompolt
Kondorfa
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kovácsszénája
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Köcsk
Kökény
Kölesd
Kölked
KömörĘ
Körmend
Köröm
KĘröshegy
Körösnagyharsány
KĘszeg
KĘszegdoroszló
Kötcse
KĘvágóörs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaracs
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kup
Kurd
KülsĘvat
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Ladánybene
LádbesenyĘ
Lajosmizse
Lakhegy
Látrány
Lébény
Legénd
Lengyeltóti
Lepsény
Lesenceistvánd
Létavértes
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Ligetfalva
LĘcs
Lónya
Lovasberény
LövĘpetri
Lukácsháza
Maglód
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyardombegyház
Magyarföld
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarszék
Magyartelek
Majosháza
Majs
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Mályi
Mánd
Mány
Marcalgergelyi
Marcali
MarcaltĘ
Máriapócs
Markaz
Marócsa
Márokpapi
Martonvásár
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyer
Mende
Mersevát
Mesterháza
MesztegnyĘ
MezĘcsát
MezĘcsokonya
MezĘd
MezĘgyán
MezĘhegyes
MezĘkovácsháza
MezĘlak
MezĘszentgyörgy
Miháld
Mihályháza
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikosszéplak
Milejszeg
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Mogyoród
Moha
Monor
Monostorapáti
Mór
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
MĘcsény
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádudvar
Nagyacsád
Nagyar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybakónak
Nagybánhegyes
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Nagybaracska
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagydobos
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
NagygörbĘ
Nagygyimót
Nagykanizsa
Nagykapornak
Nagykinizs
Nagykorpád
Nagykutas
Nagylengyel
Nagylózs
Nagymányok
Nagynyárád
Nagypáli
Nagypirit
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrozvágy
Nagyszakácsi
Nagytilaj
Nagyvarsány
Nárai
Nemesbikk
Nemesbük
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshetés
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesnádudvar
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Nemesvid
Nemesvita
Németfalu
Neszmély
Nikla
Nóráp
Noszlop
Novaj
Nyáregyháza
Nyékládháza
Nyíradony
Nyírbéltek
Nyírbogát
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Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
NyírlövĘ
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírtelek
Ócsa
Ófalu
Ófehértó
Okorág
Olaszfa
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ónod
Orbányosfa
Ordacsehi
Orfalu
Orosháza
Oroszló
Orosztony
Oszkó
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ömböly
ÖregcsertĘ
Öreglak
ėrhalom
ėrimagyarósd
ėriszentpéter
Örkény
Öttevény
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Pakod
Pákozd
Paks
Palé
Páli
Pálmajor
Pamuk
Pankasz
Pannonhalma
Panyola
Pap
Pápa
Pápakovácsi
Pápoc
Páprád
Pásztori
Pat
Patak
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Pátka
Pázmánd
Pázmándfalu
Pécel
Penyige
Pere
Péterhida
Péteri
PetĘháza
PetĘmihályfa
Pilis
Piliscsév
Pilisjászfalu
Pinnye
Piricse
Pitvaros
Pócsa
Pócspetri
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polgár
Polgárdi
Porpác
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Potyond
Pölöske
PölöskefĘ
Pörböly
Pötréte
Prügy
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztavacs
Pusztavám
Pusztazámor
Putnok
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábatöttös
Ráksi
Raposka
Répcelak
Révfülöp
Révleányvár
Rigács
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Romhány
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Röjtökmuzsaj
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajószöged
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salgótarján
Sand
Sárazsadány
Sárfimizdó
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sármellék
Sárospatak
Sárpilis
Sarród
Sárszentágota
Sásd
Sátoraljaújhely
Sátorhely
Sávoly
Sellye
Semjén
Sénye
Seregélyes
Serényfalva
Siklósnagyfalu
Sióagárd
Siófok
Sirok
Sitke
Soltszentimre
SomlójenĘ
Somlóvásárhely
Somogyaracs
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Sonkád
Soponya
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
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Sorokpolány
Sóstófalva
Sótony
Söjtör
Söpte
SĘréd
Sukoró
Sumony
Sükösd
Sülysáp
Sümegprága
Szabadkígyós
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsveresmart
Szada
Szakáld
Szakály
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szántód
Szany
Százhalombatta
Szedres
Szegi
Szegilong
Székesfehérvár
Szentegát
Szentgotthárd
Szentgyörgyvár
Szentimrefalva
Szentistvánbaksa
SzentlĘrinc
SzentlĘrinckáta
Szentpéterúr
Szenyér
Szeremle
Szerencs
Szergény
Szigetbecse
Szigethalom
Szigliget
Szijártóháza
Szikszó
Szil
Szilsárkány
Szilvásszentmárton
SzirmabesenyĘ
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
SzĘce
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SzĘd
SzĘdliget
SzĘkedencs
SzĘlĘsgyörök
Szörény
SzuhafĘ
Szuhakálló
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tákos
Taksony
Taktabáj
Taktakenéz
Taktaszada
Tapsony
Tar
Tard
Tarnaszentmária
Tárnok
Tarpa
Tarrós
Táska
Tata
Tatárszentgyörgy
Tekenye
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Tengelic
Tengeri
Téseny
Teskánd
Tibolddaróc
Tihany
Tilaj
Tinnye
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszaeszlár
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszaörs
Tiszaszalka
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Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
TiszaszĘlĘs
Tiszatardos
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tivadar
Tófalu
Tolcsva
Told
Tolna
Tomajmonostora
Tompaládony
Tordas
Tormásliget
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Tótkomlós
Tök
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Udvar
Újhartyán
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
ÚjrónafĘ
Újsolt
Újszentmargita
Újtelek
Újtikos
Újvárfalva
Ukk
Uszka
ÜllĘ
Vác
Vácegres
Vácszentlászló
Vág
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vál
Valkó
Vámosatya
Vámosmikola
Vámospércs
Vámosújfalu
Varászló
Várbalog
Várda

•
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Várdomb
VárkeszĘ
Várvölgy
Vasad
Vásárosmiske
Vasboldogasszony
Vaskút
Vaspör
Vasvár
Vatta
Vázsnok
Vécs
Vecsés
Végegyháza
Velence
Vép
Vereb
Veresegyház
Verpelét
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vése
Veszprémgalsa
Vilmány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
VindornyaszĘlĘs
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Vitnyéd
Vizsoly
Vöckönd
Vörs
Zádor
Záhony
Zajk
Zákány
Zákányfalu
Zalaapáti
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
ZalaerdĘd
ZalagyömörĘ
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
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Zalakaros
Zalakomár
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
ZalaszentlĘrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zebecke
Zemplénagárd
Ziliz
Zsámbék
Zsámbok
Zsebeháza
Zsennye
Zsujta
Zsur
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18.
18.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

1. A 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási
szervek

A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei
Létesítmény
1.

szennyvíztisztító
telep

Létesítmény
azonosító adatai

Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 210005210020)

2.
3.

külsĘ szállítási
infrastruktúra

Budapest, XXI.
ker. (hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
4. fĘgyĦjtĘ
Budapest, I., III.,
XI. ker. 7 km
hosszúságú
fĘgyĦjtĘje
5. átemelĘ
Budapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)
6. átemelĘ
Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz.
4005, 4008)
7. átemelĘ
Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)
8. folyó alatti
Budapest, IX-XXI.
átvezetés
ker. összes folyó
alatti átvezetése
9. folyó alatti
Budapest, XI-XXI.
átvezetés
ker. összes folyó
alatti átvezetése
10. komposztáló telep Budapest XVIII.
ker. (hrsz. 140018)

A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
vízjogi engedély

ElsĘ fokú
engedélyezĘ
hatóság
Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
(KTVF)
FĘvárosi
Kormányhivatal
Budapest FĘváros
Kormányhivatalána
k Közlekedési
FelügyelĘsége
Közép-Dunavölgyi KTVF

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség (a
továbbiakban:
OKTVF)
építésügyért
felelĘs miniszter
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

vízjogi engedély

Közép-Dunavölgyi KTVF

OKTVF

vízjogi engedély

Közép-Dunavölgyi KTVF

OKTVF

vízjogi engedély

Közép-Dunavölgyi KTVF

OKTVF

vízjogi engedély

Közép-Dunavölgyi KTVF

OKTVF

vízjogi engedély

Közép-Dunavölgyi KTVF

OKTVF

építési engedély

FĘvárosi
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

építési engedély a
központi épületre
építési engedély

vízjogi engedély

OKTVF
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B) Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés
Létesítmény
1.
2.

szennyvíztisztító
telep
iszaptározó

3.

csatornabĘvítés

4.

csatornarekonstrukció

Létesítmény
azonosító adatai
Zalaegerszeg
(hrsz. 0940)
Zalaszentistván
(hrsz. 035)
Zalaegerszeg,
Alsónemesapáti,
Bocfölde,
Boncodfölde,
Csatár, Kávás,
Kisbucsa, Kispáli,
Nemesapáti,
Nemeshetés,
Pusztaszentlászló,
Söjtör települések
összes csatornája
Zalaegerszeg
összes csatornája

A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
vízjogi engedély
vízjogi engedély
vízjogi engedély

vízjogi engedély

ElsĘ fokú
engedélyezĘ
hatóság
Nyugat-Dunántúli
KTVF
Nyugat-Dunántúli
KTVF
Nyugat-Dunántúli
KTVF

Nyugat-Dunántúli
KTVF

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
OKTVF
OKTVF
OKTVF

OKTVF

C) Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés
Létesítmény
1.
2.
3.

Létesítmény
azonosító adatai

Zirc (hrsz. 0211)
szennyvíztisztító
telep
szennyvíztisztító
Hegyesd (hrsz.
telep
079)
csapadékvízgyĦjtĘ Veszprém (43-Tcsatorna
0, 43-O-0 sz.
csatornák)

A beruházás
ElsĘ fokú
megvalósításához
engedélyezĘ
szükséges hatósági
hatóság
engedély
vízjogi engedély
Közép-dunántúli
(módosítás)
KTVF
vízjogi engedély
Közép-dunántúli
(módosítás)
KTVF
vízjogi engedély
Közép-dunántúli
KTVF

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
OKTVF
OKTVF
OKTVF ”

2. A 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.)Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Vízjogi engedély
Építésügy
Közlekedés
- közút

ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

MAGYAR KÖZLÖNY
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- vasút, hajózás
- légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
területileg illetékes
Magyar Bányászati és Földtani
bányakapitányság
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
megyei katasztrófavédelmi
Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
illetékes megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve)
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága)

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)
Környezetvédelem

Közlekedés
- közút

- vasút, hajózás
- légi közlekedés
Földtan

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

területileg illetékes
bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
erdĘgazdálkodásért felelĘs miniszter
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

3. Útügyi építési engedély
Környezetvédelem

Építésügy
Közlekedés
- légi közlekedés
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó
iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minĘsített belvizet
és kikötĘt érintĘ ügyekben (az
úszómĦves kikötĘ kivételével)
b) a vízi úttá nem minĘsített

•

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
építésügyért felelĘs miniszter

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

2010. évi 200. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

belvizet és úszómĦves kikötĘt
érintĘ ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

„
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illetékes bányakapitányság
területileg illetékes
bányakapitányság

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
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19.
19.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

1. A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
1

2

B

Sorszám

Létesítmény

1. hulladéklerakó
telep

C

D

Létesítmény
A beruházás
azonosító adatai megvalósításához
szükséges
hatósági
engedély
Királyszentistván egységes
környezet(hrsz. 017)
használati
engedély

E

F

ElsĘ fokú
engedélyezĘ
hatóság

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság

Közép- Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
(KTVF)

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
(a továbbiakban:
OKTVF)

3

építési engedély Veszprém Megyei építésügyért
felelĘs miniszter
hulladékudvarra, Kormányhivatal
mérlegházra,
központi
épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikaibiológiai
hulladékkezelĘ
csarnokra,
utóérlelĘ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

4

vízjogi engedély

5

6
31

A

2. BekötĘút

Királyszentistván építési engedély
- a 7213. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre
vízjogi engedély

Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF
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B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
1

2

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Létesítmény

Létesítmény
azonosító adatai

A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély

ElsĘ fokú
engedélyezĘ
hatóság

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság

1. hulladéklerakó
telep

Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

3

OKTVF

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikaibiológiai
hulladékkezelĘ
csarnokra, utóérlelĘ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

építésügyért
SzabolcsfelelĘs miniszter
Szatmár- Bereg
Megyei Kormány
Hivatal

4

2. bekötĘút

Nyíregyháza
- a Nyíregyházát
elkerülĘ (épülĘ)
4. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

OKTVF

5

3. hulladéklerakó
telep

Kisvárda (hrsz.
068)

FelsĘ-Tiszaegységes
környezethasználati vidéki
KTVF
engedély
(módosítás)

OKTVF

6

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikaibiológiai
hulladékkezelĘ
csarnokra

SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

7

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély

SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

OKTVF

8

9

4. bekötĘút

Kisvárda - a
4108. és
4109. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre
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5. hulladéklerakó
telep

Nagyecsed
(hrsz. 0188)

FelsĘ-Tiszaegységes
környezethasználati vidéki
KTVF
engedély
(módosítás)
építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikaibiológiai
hulladékkezelĘ
csarnokra

SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

12

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély

SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központi
Hivatala

vízjogi engedély

FelsĘ-Tiszavidéki
KTVF

OKTVF

6. bekötĘút

Nagyecsed - a
4918. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

14
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OKTVF

11

13

•

”
2. A 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Egységes környezethasználati engedély
Egészségügy

Helyi környezet- és
természetvédelem
ErdĘvédelem
Talajvédelem
TermĘföldvédelem

Ásványi nyersanyag védelem
Földtani közeg védelem

ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
az érintett települési önkormányzat
jegyzĘje
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
területileg illetékes
bányakapitányság
illetékes bányakapitányság

Másodfokú szakhatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
földügyért felelĘs miniszter

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY
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Gyógyhelyek védelme

Kulturális örökségvédelem
Lakosság életének védelme

Nukleáris biztonság

Építésügy
Állattartás

MĦszaki biztonság
Területrendezés
Közlekedés
- közút
- vasút, hajózás;

Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és
Országos Gyógyhelyi és
Közigazgatási Hivatal
GyógyfürdĘügyi FĘigazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
megyei katasztrófavédelmi
Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
fĘigazgatója
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyért felelĘs miniszter
megyei kormányhivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
élelmiszerlánc-biztonsági és
Hivatal
állategészségügyi igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
Magyar Kereskedelmi
mérésügyi és biztonsági hatósága
Engedélyezési Hivatal
illetékes állami fĘépítész
területrendezésért felelĘs miniszter
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)
Környezetvédelem

Közlekedés
- közút
- vasút, hajózás
- légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
TĦzvédelem

Honvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

területileg illetékes
bányakapitányság

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter
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FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve)
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘváros, megyei kormányhivatal
mérésügyi és biztonsági hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

3. Útügyi építési engedély
Környezetvédelem

Építésügy
Közlekedés
- légi közlekedés
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó
iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minĘsített belvizet
és kikötĘt érintĘ ügyekben (az
úszómĦves kikötĘ kivételével)
b) a vízi úttá nem minĘsített
belvizet és úszómĦves kikötĘt
érintĘ ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
építésügyért felelĘs miniszter

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

illetékes bányakapitányság
területileg illetékes
bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

b) Országos RendĘr-fĘkapitányság
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TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter

illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve)
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘváros, megyei kormányhivatal
mérésügyi és biztonsági hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

4. Vízjogi engedély
Építésügy
Közlekedés
- közút
- vasút, hajózás
- légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság
területileg illetékes
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter

b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

megyei katasztrófavédelmi
Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Honvédelemért felelĘs miniszter

földügyért felelĘs miniszter
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
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- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘváros, megyei kormányhivatal
mérésügyi és biztonsági hatósága

•
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MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

„
20. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
20. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz

Létesítmény
FĘpálya
1.

Létesítmény
azonosító adatai
234 és 279 km
szelvény között

A beruházás
megvalósításához
szükséges hatósági
engedély
építési engedély

vízjogi engedély

ElsĘ fokú
engedélyezĘ hatóság

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
Nemzeti Közlekedési
Nemzeti
Hatóság Útügyi, Vasúti és Közlekedési
Hajózási Hivatala
Hatóság Központja
FelsĘ-Tisza-vidéki
Országos
Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Természetvédelmi
Vízügyi FelügyelĘség
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

”
2. A 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Útügyi építési engedély
Környezetvédelem

Építésügy

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
építésügyért felelĘs miniszter
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Közlekedés
- légi közlekedés
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút
és a hozzá csatlakozó
iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
- vízi közlekedés: a vízi úttá
minĘsített belvizet és kikötĘt
érintĘ ügyekben (az úszómĦves
kikötĘ kivételével), valamint a
vízi úttá nem minĘsített belvizet
és úszómĦves kikötĘt érintĘ
ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
központja

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

területileg illetékes
bányakapitányság

Országos RendĘr-fĘkapitányság
rendészetért felelĘs miniszter
illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
honvédelemért felelĘs Miniszter
illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal Növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal fĘigazgatója

2. Vízjogi engedély
Építésügy
Közlekedés
- közút
- vasút, hajózás

ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
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- légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság

Földtan
Bányászat

Országos RendĘr-fĘkapitányság
rendészetért felelĘs miniszter
megyei katasztrófavédelmi
Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi FĘigazgatóság
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
honvédelemért felelĘs miniszter

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság
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Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

területileg illetékes
bányakapitányság

Rendészet
- rendĘrség
TĦzvédelem

•

Illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
”

21. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
21. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 257/2006. (XII.15.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez
A Bátaapátiban építendĘ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési eljárása,
az eljárás lefolytatására kijelölt elsĘ- és másodfokú eljáró hatóságok

Létesítmény
Kis és közepes
aktivitású
radioaktív
hulladéktároló

A létesítmény
azonosító adatai
Bátaapáti hrsz.:
0112/2, 0114/1, 0115,
0119, 0123/1, 0124/4,
0124/8

A beruházás
megvalósításához
szükséges engedély
környezetvédelmi
engedély

tároló létesítési
engedély

ElsĘ fokú eljáró
hatóság
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Területvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
Tolna Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Másodfokú eljáró
hatóság
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
[OKTVFF]
Országos
TisztifĘorvosi Hivatal

”
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2. A 257/2006. (XII.15.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Környezetvédelmi engedély:

környezet- és településegészségügy
helyi környezet- és
természetvédelem
nukleáris biztonság

ElsĘ fokú szakhatóság
Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
érintett települési önkormányzat jegyzĘje

Tolna Megyei Kormányhivatal

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal
fĘigazgatója

földmĦvelésügy:
- erdĘvagyonvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
- talaj (termĘföld) védelem
Tolna Megyei Kormányhivatal Növény-és
Talajvédelmi Igazgatósága
- termĘföld mennyiségi védelem Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes
körzeti földhivatala
közlekedés
Baranya Megyei Kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
kulturális örökségvédelem
Baranya Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
földtani közeg, ásványi
Pécsi Bányakapitányság
nyersanyag védelme
lakosság életének védelme
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
településrendezési elĘírásokkal illetékes építésügyi hatóság
való összhang
területrendezési tervekkel való
illetékes állami fĘépítész
összhang

Másodfokú szakhatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Tolna Megyei Kormányhivatal
területrendezésért felelĘs miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:
környezetvédelem

építésügy
nukleáris biztonság
honvédelem
földmĦvelésügy:
- állategészségügy

- talaj (termĘföld) védelem
közlekedés
rendészet:
- rendĘrség
polgári védelem, tĦzvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
Másodfokú szakhatóság
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség [OKTVFF]
Tolna Megyei Kormányhivatal
építésügyért felelĘs miniszter
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Országos Atomenergia Hivatal
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]
fĘigazgatója
Honvéd Vezérkar FĘnöke
honvédelemért felelĘs miniszter
Tolna Megyei Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága
Tolna Megyei Kormányhivatal Növény-és
Talajvédelmi Igazgatósága
Baranya Megyei Kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi

ORFK Igazgatásrendészeti FĘosztály
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

országos rendĘrfĘkapitány
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
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földtan, bányászat
vízügy
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Pécsi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség [OKTVFF]

3. Radioaktív anyag közúti szállítási engedély:

közlekedés

ElsĘ fokú szakhatóság
Tolna Megyei Közlekedési FelügyelĘség

Másodfokú szakhatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
központja

rendészet:
- rendĘrség

ORFK Igazgatásrendészeti FĘosztály

országos rendĘrfĘkapitány
”

22. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
22. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A bányászati hatóságnak a bányászatról szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi
hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények
elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának elsĘ és másodfokú
engedélyezési eljárásában közremĦködĘ szakhatóságok kijelölése

1.

2.

3.

4.

Bevonás és
közremĦködés feltétele
A bányák föld alatti
létesítményei kivételével
minden esetben.
Az eljárás gyógyhelyet,
ásvány-, gyógyvíz és
gyógyiszap lelĘhelyet
érint.

Az elvi építési, a
használatba vételi, a
megszüntetési és a
rendeltetés
megváltoztatása iránti
eljárás kivételével, ha a
tevékenység vagy
beruházás termĘföldön
valósul meg.
Ha a kérelmezĘ az
útkezelĘi hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Szakkérdés
A létesítésre vonatkozó
tĦzvédelmi elĘírások
érvényre juttatása.
A tevékenység
természetes
gyógytényezĘre,
gyógyhelyre gyakorolt
hatásainak vizsgálata
kérdésében.
A termĘföld minĘségi
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelmények érvényre
juttatása, valamint az
erdĘre gyakorolt hatások
vizsgálata kérdésében.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a közút
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak

ElsĘ fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

elsĘ fokon eljáró
tĦzvédelmi szakhatóság

másodfokon eljáró
tĦzvédelmi szakhatóság

Országos TisztifĘorvosi
Hivatal Gyógyhelyi és
GyógyfürdĘügyi
FĘigazgatósága

Országos TisztifĘorvosi
Hivatal központja

termĘföld minĘségi
védelme esetében a
megyei kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága, erdĘ
esetében a megyei
kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága,

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY

•

31423

2010. évi 200. szám

szerint vagy további
feltételek mellett - a
közúti forgalom
biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelĘ fenntartási,
üzemeltetési közút
állagára gyakorolt hatása
alapján engedélyezhetĘ-e.

5.

A vasúti pálya szélsĘ
vágányának tengelyétĘl
számított 100 méteren
belüli építmény építése,
elhelyezése,
megszüntetése esetén, ha
a vasúti pályahálózat
mĦködtetĘje
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelĘhely
közlekedési építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
Hajózási Hivatala
b) egyéb országos közút esetén:
fĘvárosi és megyei
Nemzeti Közlekedési
kormányhivatal
Hatóság Központja
közlekedési felügyelĘsége
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévĘ helyi
közutak esetén:
fĘvárosi és megyei
Nemzeti Közlekedési
kormányhivatal
Hatóság Központja
közlekedési felügyelĘsége
b) a fĘvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévĘ
helyi közutak esetén:
FĘjegyzĘ
Budapest FĘváros
Kormányhivatalának
Közlekedési FelügyelĘsége
c) a FĘvárosi Önkormányzat tulajdonában lévĘ helyi
közutak esetén:
Budapest FĘváros
Nemzeti Közlekedési
Kormányhivatalának
Hatóság Központja
Közlekedési
FelügyelĘsége
Annak elbírálása
Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
kérdésében, hogy a vasúti Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
pálya területének nem
Hajózási Hivatala
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett - a
tervezett igénybevétel a
vasút állagára, a vasúti
forgalom biztonságára, a
vasút kezelĘ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési
terveinek végrehajtására
gyakorolt hatása alapján engedélyezhetĘ-e.
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6.

7.

8.

9.

A bányák föld alatti
létesítményei kivételével,
ha vízi utat, vízi
közlekedést érint az
építmény.

Annak elbírálása
kérdésében, a keresztezĘ
mĦtárgy méretei
megfelelnek-e a
vonatkozó jogszabály
követelményeinek,
továbbá a Dunán a Duna
Bizottság hatályos
ajánlásainak, a tervezett,
felújított vagy átalakított
keresztezĘ mĦtárgy és
tartozékai alkalmasak-e a
zavartalan és biztonságos
hajóforgalom
lebonyolítására és
megfelelnek-e a
nemzetközi gyakorlatnak.
A létesítmény helye
a) Az építmény
magyarországi
elhelyezkedésének,
repülĘtértĘl, fel- és
magasságának, jellegének
leszállóhelytĘl,
közvetlen és közvetett
rádiónavigációs ponttól
hatása a polgári célú
számított 4 kilométeren
légiközlekedésre, a földi
belüli kijelölése, 60
telepítésĦ berendezések
méternél magasabb
mĦködésére és a polgári
létesítmény létesítése, 20 célú légiközlekedés
méternél magasabb
biztonságára.
létesítmény
b) Az építmény
magyarországi
elhelyezkedésének,
repülĘtértĘl, fel- és
magasságának, jellegének
leszállóhelytĘl,
közvetlen és közvetett
rádiónavigációs ponttól
hatása az állami célú
számított 10 kilométeren légiközlekedésre, a földi
belüli létesítése esetén.
telepítésĦ berendezések
mĦködésére és az állami
célú légiközlekedés
biztonságára.
Az eljárás - a bányák föld Annak elbírálása
alatti létesítményei
kérdésében, hogy a
kivételével - honvédelmi Magyar Honvédség
vagy katonai célú
nemzeti és szövetségi
létesítmény mĦködési
védelmi feladatai a
vagy védĘterületén
kérelemben foglaltak
tervezett létesítmény
szerinti esetben vagy
megvalósítására irányul. további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Ha a tevékenység
Annak elbírálása
megkezdéséhez
kérdésében, hogy a
környezetvédelmi
tevékenység a természet
engedély és egységes
védelmére vonatkozó
környezethasználati
nemzeti és közösségi jogi
engedély nem szükséges. követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e, továbbá hogy
biztosítható-e a felszíni és
felszín alatti vizek
védelmének, hasznosítási
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Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
Hajózási Hivatala

a) Nemzeti Közlekedési a) Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala Hatóság Központja

b) Nemzeti Közlekedési b) Honvédelemért felelĘs
Hatóság Légügyi Hivatala miniszter

Honvéd Vezérkar fĘnöke

honvédelemért felelĘs
miniszter

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Országos Környezet- és
Vízügyi FĘfelügyelĘség

MAGYAR KÖZLÖNY
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10.

Helyi jelentĘségĦ védett
természeti területen vagy
arra közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetén.

11.

Ha a létesítményt
régészeti lelĘhelyen,
régészeti védĘövezet
területén, mĦemléki
területen vagy külön
jogszabályban
meghatározott esetekben
mĦemléket érintĘ módon
valósítják meg.

12.

Az államhatártól
számított 100 méteren
belül épülĘ létesítmény
esetén

”

lehetĘségei megĘrzése,
valamint a földtani közeg
védelme.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény vagy
tevékenység a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény a kulturális
örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
létesítmény a kérelemben
foglaltak szerinti vagy
további feltételek melletti
megvalósítása esetén az
államhatár rendje
biztosított-e, a határrendsértések és
határesemények
megelĘzhetĘk-e.

települési önkormányzat
jegyzĘje, a fĘvárosban a
fĘjegyzĘ

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

fĘvárosi és megyei
Kulturális
kormányhivatal kulturális Örökségvédelmi Hivatal
örökségvédelmi irodája

megyei (fĘvárosi) rendĘr- Országos RendĘrfĘkapitányság
fĘkapitányság

Ha a tevékenység vagy beruházás A termõföld minõségi védelme
termõföldön valósul meg.
követelményeinek, valamint az
erdõre gyakorolt hatásoknak a
kérdésében.

4.

3.

Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-,
A tevékenység természetes
gyógyvíz és gyógyiszap lelõhelyet gyógytényezõre, gyógyhelyre
érint.
gyakorolt hatásainak vizsgálata
kérdésében.
Ha a tevékenység vagy beruházás A termõföld mennyiségi védelme
termõföldön valósul meg.
követelményeinek kérdésében.

2.

A létesítményre vonatkozó
tûzvédelmi követelményeknek
való megfelelés kérdésében.

bányák föld alatti és azzal egy
tekintet alá esõ külszíni
létesítményei kivételével.

Szakkérdés

1.

A Bevonás és közremûködés feltétele

termõföld minõségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága, erdõ
esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

körzeti földhivatal, több körzeti
földhivatal illetékességi területét
érintõ esetekben a megyei
kormányhivatal földhivatala, a
fõvárosban a fõvárosi
kormányhivatal földhivatala

Országos Tisztiorvosi Hivatal
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatósága

hivatásos önkormányzati
tûzoltóság

Elsõ fokú eljárásban

megyei kormányhivatal
földhivatala, a fõvárosban a
fõvárosi kormányhivatal
földhivatala, ha elsõ fokon a
megyei kormányhivatal
földhivatala vagy a fõvárosban a
fõvárosi kormányhivatal
földhivatala járt el, akkor a
földügyért felelõs miniszter
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõváros területén
az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Egészségügyi Engedélyezési és
Kormányhivatal

Másodfokú eljárásban

A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

2. A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„3. melléklet a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

NEM

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

Kutatásra
vonatkozó
mûszaki üzemterv
jóváhagyása
(kivett hely esetén
a hatáskörrel
rendelkezõ
hatóság kivett
helyre vonatkozó
állásfoglalása is)

IGEN

Szénhidrogén
szállítóvezetékhez kapcsolódó
távközlõ hálózat
technológiai
berendezésekhez
tartozó
létesítményeinek
(telekhatáron
belüli, illetve a
távközlési hálózat
hozzáférési
pontjain lévõ
létesítmények)
engedélyezése

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

Bányatelek
megállapítása

IGEN,
szüneteltetés
kivételével

NEM

NEM

NEM

Feltárásra és
kitermelésre
készített mûszaki
üzemterv
jóváhagyása,
módosítása,
szüneteltetési
mûszaki üzemi
terv jóváhagyása
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Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele
vagy a tevékenység a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a közút
fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelõ
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút
állagára gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a vasúti pálya területének
nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett – a tervezett
igénybevétel a vasút állagára, a
vasúti forgalom biztonságára, a
vasút kezelõ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt hatása
alapján – engedélyezhetõ-e.

Ha a kérelmezõ az útkezelõi
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

A vasúti pálya szélsõ vágányának
tengelyétõl számított 100
méteren belüli építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése
esetén, ha a vasúti pályahálózat
mûködtetõje hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban elõírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

5.

6.

Országos közút
IGEN
IGEN
a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelõhely közlekedési
építményei esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
b) egyéb országos közút esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
fõvárosi és megyei
Központja
kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége
Helyi közút
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
fõvárosi és megyei
Nemzeti Közlekedési Hatóság
kormányhivatal közlekedési
Központja
felügyelõsége
b) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak
esetén:
Fõvárosi fõjegyzõ
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának Közlekedési
Felügyelõsége
c) a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetén:
Budapest Fõváros
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kormányhivatalának Közlekedési Központja
Felügyelõsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
IGEN
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

NEM
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A vízi utat keresztezõ
szénhidrogén vezetékkel
kapcsolatos eljárásban

Az eljárás egyéb víziközlekedési
létesítményt érint

Ha az eljárás tárgya meddõhányó
vagy 40 m-nél magasabb
építmény.

Az eljárás honvédelmi és katonai
célú létesítmény mûködési vagy
védõterületén tervezett
tevékenység engedélyezésére
irányul.

Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély, vagy
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.

7.

8.

9.

10.

11.

Annak vizsgálata, hogy a
keresztezõ mûtárgy méretei
megfelelnek-e a vonatkozó
jogszabály követelményeinek,
továbbá a Dunán a Duna
Bizottság hatályos ajánlásainak,
valamint hogy a tervezett,
felújított vagy átalakított
keresztezõ mûtárgy és tartozékai
alkalmasak-e a zavartalan és
biztonságos hajóforgalom
lebonyolítására és megfelelnek-e
a nemzetközi gyakorlatnak.
Az építmény nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy indokolatlan
mértékben a vízi közlekedési
létesítmények mûködését.
a) A létesítmény
elhelyezkedésének, magassága,
jellege közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata a polgári
célú légiközlekedésre, a földi
telepítésû berendezések
mûködésére és a polgári célú
légiközlekedés biztonságára.
b) A létesítmény
elhelyezkedésének, magassága,
jellege közvetlen és közvetett
hatásainak vizsgálata az állami
célú légiközlekedésre, a földi
telepítésû berendezések
mûködésére és az állami célú
légiközlekedés biztonságára.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy további
feltételek mellett biztosíthatóak-e.
Annak elbírálása kérdésében,
hogy
IGEN

IGEN

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

b) Honvédelemért felelõs
miniszter

honvédelemért felelõs miniszter

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Honvéd Vezérkar fõnöke

környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

IGEN

IGEN

IGEN

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja

IGEN

NEM

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM
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13.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

IGEN

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal IGEN

települési önkormányzat jegyzõje, fõvárosi és megyei
a fõvárosban a fõjegyzõ
kormányhivatal

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

•

12.

a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b) a felszíni és felszín alatti vizek
védelme, hasznosítási lehetõségei
megõrzése,
c) a földtani közeg védelme
követelményeinek,
d) a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek, a
levegõtisztaság-védelmi
elõírásoknak, valamint
e) a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett
megfelel-e.
Továbbá annak elbírálása
kérdésében, hogy a keletkezõ
hulladék elhelyezése, elõkezelése,
hasznosítása, ártalmatlanítása
megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
elõírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelõ létesítmény
létesítése, merülnek-e fel olyan a
hulladékgazdálkodásból eredõ
környezeti kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem vagy
csak feltételekkel lehet megadni.
Annak elbírálása kérdésében,
Helyi jelentõségû védett
hogy a létesítmény vagy
természeti területen vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon tevékenység a helyi
megvalósuló létesítmény esetén. önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Annak elbírálása kérdésében,
Ha a létesítményt régészeti
lelõhelyen, régészeti védõövezet hogy a létesítmény a kulturális
örökség védelme jogszabályban
területén, mûemléki területen
rögzített követelményeinek a
vagy külön jogszabályban
kérelemben foglaltak szerint vagy
meghatározott esetekben
további feltételek mellett
mûemléket érintõ módon
megfelel-e.
valósítják meg.
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2.

A bányák föld alatti és azzal
egy tekintet alá esõ külszíni
létesítményei kivételével.

Az eljárás gyógyhelyet,
ásvány-, gyógyvíz és
gyógyiszap lelõhelyet érint

Ha a tevékenység vagy
beruházás termõföldön
módon valósul meg.

Ha a tevékenység vagy
beruházás termõföldön
földrészleten valósul meg.

1.

2.

3.

4.

Bevonás és közremûködés
feltétele

A termõföld minõségi
védelme követelményeinek,
valamint az erdõre gyakorolt
hatásoknak a kérdésében.

Mezõgazdasági
termõföld minõségi
védelme esetében a megyei Szakigazgatási Hivatal
kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága,
erdõ esetében a megyei
kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

NEM

IGEN

IGEN

NEM

megyei kormányhivatal
földhivatala, a fõvárosban a
fõvárosi kormányhivatal
földhivatala, ha elsõ fokon a
megyei kormányhivatal
földhivatala, vagy a
fõvárosban a fõvárosi
kormányhivatal földhivatala
járt el, akkor a földügyért
felelõs miniszter

körzeti földhivatal, több
körzeti földhivatal
illetékességi területét érintõ
esetekben a megyei
kormányhivatal földhivatala,
a fõvárosban a fõvárosi
kormányhivatal földhivatala

A termõföld mennyiségi
védelme.

NEM

Egészségügyi Engedélyezési IGEN
és Kormányhivatal

Országos Tisztiorvosi Hivatal
Gyógyhelyi és
Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatósága

A tevékenység természetes
gyógytényezõre,
gyógyhelyre gyakorolt
hatásainak vizsgálata
kérdésében.

IGEN

IGEN

megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõváros
területén az Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

hivatásos önkormányzati
tûzoltóság

A létesítményre vonatkozó
tûzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés kérdésében.

Bányabezárás,
tájrendezés
végrehajtása,
bányászati
tevékenység
befejezése

Védõpillér
kijelölése,
módosítása,
meggyengítése
és lefejtése

Másodfokú eljárásban

Elsõ fokú eljárásban

Szakkérdés

IGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

Hasznosítás
Tájrendezési
jóváhagyása
feladatokkal
összefüggõ
bányahatósági
eljárások, a
felszín alatti
vízkészletet
érintõ
bányatavak
fennmaradása
és
hasznosítása
feltételeinek
meghatározása

NEM

NEM

IGEN

NEM

Védõpillérlefejtést elõirányzó
mûszaki üzemi terv
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Ha a kérelmezõ az útkezelõi
hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

A vasúti pálya szélsõ
vágányának tengelyétõl
számított 100 méteren belüli
építmény építése,
elhelyezése, megszüntetése
esetén, ha a vasúti
pályahálózat mûködtetõje
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

5.

6.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelõsége

Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Közlekedési Felügyelõsége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

c) a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetén:

Fõvárosi fõjegyzõ

b) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetén:

fõvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetén:

Helyi közút

fõvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége

b) egyéb országos közút esetén:

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

a) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelõhely
közlekedési építményei esetén:

Országos közút

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

IGEN

IGEN

NEM

NEM

•

Annak elbírálása kérdésében, Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
hogy a vasúti pálya
területének nem közlekedési Hajózási Hivatala
célú igénybevétele a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett – a tervezett
igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasút kezelõ
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt
hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a közút területének
nem közlekedési célú
igénybevétele vagy a
tevékenység a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett – a közúti
forgalom biztonságára, a
közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a
közútkezelõ fenntartási,
üzemeltetési feladatainak
ellátására, a közút állagára
gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

MAGYAR KÖZLÖNY
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10.

Az eljárás honvédelmi és
katonai célú létesítmény
mûködési vagy
védõterületén tervezett
tevékenység
engedélyezésére irányul.

a) Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

honvédelemért felelõs
miniszter

b) Nemzeti Közlekedési
b) A létesítmény
Hatóság Légügyi Hivatala
elhelyezkedésének,
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata az állami célú
légiközlekedésre, a földi
telepítésû berendezések
mûködésére és az állami célú
légiközlekedés biztonságára.

a) Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala

Annak elbírálása kérdésében, Honvéd Vezérkar fõnöke
hogy a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további
feltételek mellett
biztosíthatóak-e.

Ha az eljárás tárgya
a) A létesítmény
meddõhányó vagy 40 m-nél elhelyezkedésének,
magasabb építmény.
magassága, jellege közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a polgári célú
légiközlekedésre, a földi
telepítésû berendezések
mûködésére és a polgári célú
légiközlekedés biztonságára.

9.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Az építmény nem
korlátozza-e indokolatlanul Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
vagy indokolatlan
mértékben a vízi közlekedési
létesítmények mûködését.

Az eljárás egyéb
víziközlekedési létesítményt
érint

8.

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Annak vizsgálata, hogy a
keresztezõ mûtárgy méretei Hatóság Útügyi, Vasúti és
megfelelnek-e a vonatkozó Hajózási Hivatala
jogszabály
követelményeinek, továbbá
a Dunán a Duna Bizottság
hatályos ajánlásainak,
valamint hogy a tervezett,
felújított vagy átalakított
keresztezõ mûtárgy és
tartozékai alkalmasak-e a
zavartalan és biztonságos
hajóforgalom
lebonyolítására és
megfelelnek-e a nemzetközi
gyakorlatnak.

A vízi utat keresztezõ
szénhidrogén vezetékkel
kapcsolatos eljárásban

7.

NEM

b) honvédele
mért felelõs
miniszter.

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

NEM

NEM

IGEN

NEM

IGEN

IGEN

NEM

NEM

IGEN

IGEN
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11.

Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély,
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.

Országos Környezetvédelmi, IGEN
Annak elbírálása kérdésében, környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi Természetvédelmi és Vízügyi
hogy
Fõfelügyelõség
felügyelõség
a) a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek, a
tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek,
b)
a felszíni és felszín alatti vizek
védelme, hasznosítási
lehetõségei megõrzése,
c)
a földtani közeg védelme
követelményeinek,
d) a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem
követelményeinek, a
levegõtisztaság-védelmi
elõírásoknak, valamint
e) a tájvédelem
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
Továbbá annak elbírálása
kérdésében, hogy a
keletkezõ hulladék
elhelyezése, elõkezelése,
hasznosítása,
ártalmatlanítása megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
elõírásoknak, szükséges-e
hulladékkezelõ létesítmény
létesítése, merülnek-e fel
olyan a
hulladékgazdálkodásból
eredõ környezeti kockázatok,
amelyek mellett a
hozzájárulást nem vagy csak
feltételekkel lehet megadni.

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN
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Helyi jelentõségû védett
természeti területen vagy
arra közvetlen hatást
gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetén.

Bányatavak fennmaradási
engedélye kivételével, ha a
létesítményt régészeti
lelõhelyen, régészeti
védõövezet területén,
mûemléki területen vagy
külön jogszabályban
meghatározott esetekben
mûemléket érintõ módon
valósítják meg.

12.

13.

fõvárosi és megyei
kormányhivatal

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

Annak elbírálása kérdésében, települési önkormányzat
jegyzõje, a fõvárosban a
hogy a létesítmény vagy
fõjegyzõ
tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e.

Annak elbírálása kérdésében, fõvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
hogy a létesítmény a
örökségvédelmi irodája
kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

IGEN
Bányatavak
fennmaradása
és
hasznosítása
kivételével

IGEN
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23. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
23. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„4. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az elĘzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok

1.

Bevonás és közremĦködés feltétele
Egységes
Környezeti
környezetElĘzetes
hatásvizsgálat
használati
vizsgálat
engedélyezés
Minden esetben.

2.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy
gyógyhelyre, természetes gyógytényezĘre
hatást gyakorló módon valósul meg.

3.

Ha a tevékenység
következtében az a
környezeti elem vagy
rendszer hatásviselĘ lehet,
amelynek védelme a
hatáskörébe tartozik, azt
érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elĘ, amely elleni
védelmet jogszabály a
feladat- és hatáskörébe
utalja.

4.

Szakkérdés

A környezet- és település-egészségügyre,
az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérésére, a felszín
alatti vizek minĘségét, egészségkárosítás
nélküli fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezĘk vizsgálatára,
lakott területtĘl (lakóépülettĘl) számított
védĘtávolságok véleményezésére, a
talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos
közegészségügyi követelmények
érvényesítésére, az emberi használatra
szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá
a levegĘ higiénés követelmények
teljesülésére kiterjedĘen.
Természetes gyógytényezĘk,
gyógyhelyek természeti adottságainak és
az emberi használatra szolgáló felszíni
vizek védelmére, valamint a természetes
gyógytényezĘket érintĘ hatások
vizsgálatára kiterjedĘen.
Kulturális örökség (mĦemlékvédelem,
mĦemléki területek védelme,
nyilvántartott régészeti lelĘhelyek)
védelmére kiterjedĘen.

ElsĘ fok

Másodfok

fĘvárosi és
Országos
megyei
TisztifĘorvosi
kormányhivatal
Hivatal
illetékes* megyei
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve

Országos
TisztifĘorvosi
Hivatal Országos
Gyógyhelyi és
GyógyfürdĘügyi
FĘigazgatósága
fĘvárosi és
megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Az egységes
környezethasználati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
mĦemléki
területet
régészeti
lelĘhelyet vagy
régészeti
védĘövezetet
érint.
Ha a tevékenység következtében az a
A helyi környezet- és természetvédelemre érintett települési
környezeti elem vagy rendszer hatásviselĘ
kiterjedĘen
önkormányzat
lehet, amelynek védelme hatáskörébe
jegyzĘje
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elĘ, amely
elleni védelmet jogszabály a feladat- és
hatáskörébe utalja

Egészségügyi
Engedélyezés
i és
Kormányhiva
tal
Kulturális
Örökségvédel
mi Hivatal

fĘvárosi és
megyei
kormányhivat
al
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5.

Ha az eljárás termĘföld, erdĘ vagy azzal
szomszédos földrészlet igénybevételével
megvalósuló beruházás, illetve tevékenység
engedélyezésére irányul.

6.

Ha a tevékenység
következtében az a
környezeti elem vagy
rendszer hatásviselĘ lehet,
amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik, azt
érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés
fordulhat elĘ, amely elleni
védelmet jogszabály
feladat- és hatáskörébe
utalja

7.

Ha a tevékenység következtében az a
környezeti elem vagy rendszer hatásviselĘ
lehet, amelynek védelme hatáskörükbe
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elĘ, amely
elleni védelmet jogszabály feladat- és
hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati tevékenységre
vonatkozik.
Ha a tevékenység
Az egységes
következtében olyan
környezetkörnyezetveszélyeztetés
használati
fordulhat elĘ, amely elleni engedély
védelmet jogszabály
megszerzésére
feladat- és hatáskörébe
irányuló eljárás
utalja.
nukleáris
anyagot érint.
Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók,
programok és a területrendezési tervek
tartalmi követelményeirĘl szóló jogszabály
szerinti országos vagy térségi jelentĘségĦ
mĦszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények megvalósítására, valamint azok
jelentĘs módosítására irányul.
*Megjegyzés

8.

9.

A termĘföldre és az erdĘre gyakorolt
hatások vizsgálata.

Ha az egységes TermĘföld mennyiségi védelmének
környezetkövetelményei tekintetében.
használati
engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
termĘföldet
érint.

Az adott építmény létesítésének és
tevékenység végzésének a földtani
környezetre való hatásának vizsgálata az
ásványi nyersanyag és a földtani közeg
védelme szempontjából.

termĘföld
minĘségi
védelme esetében
a megyei
kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága,
erdĘ esetében a
megyei
kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
körzeti
földhivatal, több
körzeti
földhivatal
illetékességi
területét érintĘ
esetekben a
megyei
kormányhivatal
földhivatala, a
fĘvárosban a
fĘvárosi
kormányhivatal
földhivatala

•
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MezĘgazdasá
gi
Szakigazgatás
i Hivatal

megyei
kormányhivat
al
földhivatala, a
fĘvárosban a
fĘvárosi
kormányhivat
al
földhivatala,
ha elsĘ fokon
a megyei
kormányhivat
al földhivatala
vagy a
fĘvárosban a
fĘvárosi
kormányhivat
al földhivatala
járt el, akkor
a földügyért
felelĘs
miniszter
Magyar
Bányakapitánysá Bányászati és
g
Földtani
Hivatal

Az atomenergia biztonságos
alkalmazásával, a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos kérdésben.

Országos
Atomenergia
Hivatal

A területrendezési tervekkel való
összhang tekintetében.

illetékes állami
fĘépítész

területrendezésért
felelĘs
miniszter
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A megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv feladatait a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér,
Komárom-Esztergom és Veszprém megyére
kiterjedĘ illetékességgel látja el „

2. A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„5. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A felügyelĘség települési hulladék begyĦjtése, üzletszerĦ szállítása, elĘkezelése, tárolása,
hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában közremĦködĘ szakhatóságok

Bevonás és
közremĦködés
feltétele

1. Minden esetben

BegyĦjtés és
üzletszerĦ
szállítás, a
települési
ElsĘ fokú
MásodSzakkérdés
ElĘHasznos Ártalfolyéeljárásban
fokú
kezelés,
ítás
mateljárásban kony hulladék
lanítás
elhelyezésére tárolás
igénybe
vehetĘ
szennyvíztisztító telep
meghatározására
irányuló
eljárás
Környezet-egészségügyi
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
fĘvárosi és
fĘvárosi
szakkérdésekre, így
megyei
és megyei
különösen az
kormányhivat kormányhi
egészségkárosító
al kistérségi
vatal
kockázatok és esetleges
(fĘvárosi
illetékes*
hatások felmérésére, a
kerületi)
megyei
fertĘzĘ betegségek
népegészségü népegészs
terjedésének
gyi intézete
égügyi
megakadályozására, a
szakigazg
rovar-rágcsálóirtás, illetve a
atási
veszélyes készítményekkel
szerve
végzett tevékenység
vizsgálatára, a települési
szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények
érvényesítésére kiterjedĘen.
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2.

Ha a
tevékenység
helyi jelentĘségĦ
védett természeti
területet érint

3.

A tevékenység
termĘföldön
valósul meg.

4.

Nyilvántartott
ásványi
nyersanyag
lelĘhely,
bányatelek
érintettsége,
ásványi
nyersanyag
kitermelése és
annak használata,
értékesítése,
hasznosítása
esetén.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek
mellett megfelel-e.
A termĘföld minĘségi
védelme követelményeinek
való megfelelés.

2010. évi 200. szám

IGEN
települési
fĘvárosi
önkormányzat és megyei
jegyzĘje
kormányhi
vatal

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

megyei
kormányhivat
al Növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Földtani környezet, földtani
veszélyforrások, földtani
bányakapitán
gátak és az
yság
ásványvagyonvédelem
értékelése, a fizetendĘ
bányajáradék mértékének
meghatározása, az
építésföldtani
megalapozottság vizsgálata,
a földtani veszélyeztetettség
vizsgálata figyelemmel a
vízzáró rétegre, a felszínen
folyásra alkalmas
képzĘdmények meglétére,
tektonikai jelenségekre
(vetĘk, csúszásra alkalmas
felületek), védelemre
érdemes földtani
képzĘdményekre, a
felszínmozgás
veszélyeztetésének
vizsgálata

* Megjegyzés
A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ
illetékességgel látja el.”

•

MezĘgazd
asági
Szakigazg
atási
Hivatal
Magyar
Bányászat
i és
Földtani
Hivatal
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24. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
24. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
Létesítmény

1.

2.

A budapesti 4-es
számú metróvonal
Budapest
Kelenföldi
pályaudvarBosnyák tér közötti
szakasza
Metróállomások,
üzemi
létesítmények

3.

Felszín feletti
építmények

4.

Felszíni rendezési
munkák

Létesítmény azonosító adatai

10,5 km hosszú, 14 állomásos
metrószakasz

Kelenföldi pályaudvar, Tétényi
út, Bocskai út, Móricz Zsigmond
körtér, Szent Gellért tér, FĘvám
tér, Kálvin tér, Rákóczi tér,
Népszínház utca, Keleti
pályaudvar, Dózsa György út,
Hungária körút, Róna utca,
Bosnyák tér metróállomások és
minden üzemi létesítmény
Állomások és vonali mĦtárgyak
felszínen megjelenĘ építményei
(különösen: szellĘzĘ fejek, lépcsĘ
lefedések, liftépületek)
A FĘvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévĘ felszíni
létesítmények, így különösen
utak, járdák, forgalomtechnika,
zöldterületek, villamosvágányok,
aluljárók építési munkái
A fĘváros kerületi
önkormányzatai tulajdonában lévĘ
utak, járdák

A beruházás
ElsĘ fokú
megvalósításáho engedélyezĘ
z szükséges
hatóság
engedélyek
Vasúthatósági Nemzeti
engedélyek
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Budapest
FĘváros
Kormányhivatal
a

az
építésügyért
felelĘs
miniszter

Közúthatósági
engedélyek

Budapest
FĘváros
Kormányhivatal
ának
Közlekedési
FelügyelĘsége
Budapest
FĘváros
Önkormányzatának
fĘjegyzĘje

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Közúthatósági
engedélyek

Budapest
FĘváros
Kormányhivatal
ának
Közlekedési
FelügyelĘsége

”
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1. A 89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
2. A 89/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Vasúthatósági engedélyek
ElsĘ fokú szakhatóság
RendĘrség
TĦzvédelem

Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
FĘvárosi TĦzoltó Parancsnokság

Honvédelem
Egészségügy

Honvéd Vezérkar FĘnöke
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
FĘvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Budapest FĘváros
Önkormányzatának fĘjegyzĘje

Kulturális örökségvédelem
Polgári védelem
Útügy

Bányászat
MĦszaki biztonság

Építésügy
Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Budapesti Bányakapitányság

Másodfokú szakhatóság
Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
a honvédelemért felelĘs miniszter
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
az iparügyekért felelĘs miniszter

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal központi
szerve
Budapest FĘváros Kormányhivatala az építésügyért felelĘs miniszter
Közép-Duna-völgyi
Országos Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
FelügyelĘség

2. Metróállomások építésügyi hatósági engedélyei
RendĘrség
TĦzvédelem
Honvédelem
Egészségügy

Építésügy
Kulturális örökségvédelem
Polgári védelem

ElsĘ fokú szakhatóság
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
FĘvárosi TĦzoltó Parancsnokság

Másodfokú szakhatóság
Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
a honvédelemért felelĘs miniszter
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Honvéd Vezérkar fĘnöke
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Budapest FĘváros Kormányhivatala az építésügyért felelĘs miniszter
Budapest FĘváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
FĘvárosi Polgári Védelmi
Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
FĘigazgatóság
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Útügy

Budapest FĘváros
Önkormányzatának fĘjegyzĘje

Földtan

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Budapesti Bányakapitányság

Bányászat

Budapesti Bányakapitányság

MĦszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség

Környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
az iparügyekért felelĘs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

3. Felszín feletti építmények építésügyi hatósági engedélyei
ElsĘ fokú szakhatóság
RendĘrség
TĦzvédelem

Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
FĘvárosi TĦzoltó Parancsnokság

Katasztrófa- és polgári védelem

FĘvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
FĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Budapest FĘváros
Önkormányzatának fĘjegyzĘje

Egészségügy

Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy

Vízgazdálkodás

Földvédelem
Kulturális örökségvédelem
Honvédelem
Útügy

Vasúthatósági ügyek
Hírközlés
MĦszaki biztonság

Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

Másodfokú szakhatóság
Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
a földügyért felelĘs miniszter
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
a honvédelemért felelĘs miniszter
Budapest FĘváros
Kormányhivatalának Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
az iparügyekért felelĘs miniszter
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4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei
ElsĘ fokú szakhatóság
Hírközlés
TĦzvédelem
Katasztrófa- és polgári védelem
RendĘrség
Egészségügy

Földvédelem
Talajvédelem
MĦszaki biztonság
Bányászat
Vasúti ügyek
Honvédelem
Környezetvédelem,
természetvédelem, vízügy

Kulturális örökségvédelem

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
FĘvárosi TĦzoltó Parancsnokság
FĘvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
FĘvárosi kormányhivatal földhivatala
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve
Budapesti Bányakapitányság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Másodfokú szakhatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

a földügyért felelĘs miniszter
az agrárpolitikáért felelĘs miniszter
az iparügyekért felelĘs miniszter
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a honvédelemért felelĘs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

25. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
25. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A környezetkárosodás megelĘzésének és elhárításának rendjérĘl szóló 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet a következĘ 3. számú melléklettel egészül ki:
„3. számú melléklet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez
Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
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26. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
26. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egységes digitális rádió-távközlĘ rendszerrĘl szóló109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet
1. mellékletének 25-26. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában Felhasználó szervezet (valamint a szervezet EDR használatára
feljogosítható személyei):]
„25. a Nemzeti Közlekedési Hatóság;
26. a fĘvárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelĘségei;”.
27. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
27. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenĘrzésérĘl szóló 322/2007. (XII.5.)
Korm rendelet
a) 1. számú mellékletének 2-4. pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei” szövegrész helyébe az „a MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal és a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész lép.
b) 1. számú mellékletének 6-8. pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei” szövegrész helyébe az „a MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága” szövegrész lép.
c) 2. számú mellékletének 9. pontjában a „- MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei (növényvédelmi hatósági jogkörben)” szövegrész helyébe a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi
igazgatósága” szöveg lép.
d) 2. számú mellékletének 10., valamint 12-15. pontjában a „-MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központja és területi szervei (állategészségügyi hatósági jogkörben)” szövegrész
helyébe a „- MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szöveg lép.
e) 2. számú mellékletének 11. pontjában a „-MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei (takarmányozási, állategészségügyi és növény-egészségügyi
hatósági jogkörben)” szövegrész helyébe a „- MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal és
megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
valamint Növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg lép.
f) 3. számú mellékletének 16-18. pontjában a „-MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja és területi szervei (állatvédelmi hatósági jogkörben)” szövegrész helyébe a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal és megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága” szöveg lép.
28. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
28. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérĘl szóló 2001. évi C. törvény hatálya
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérĘl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség
alá esĘ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének módosítása:
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A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérĘl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérĘl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá
esĘ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1.
sorában a „FĘvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervei”
szövegrész helyébe az „az „a megyei, fĘvárosi kormányhivatal megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv” szöveg lép.
2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérĘl szóló 2001. évi C. törvény hatálya
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérĘl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség
alá esĘ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a következĘ 3.
számú melléklettel egészül ki:
„3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez
Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”

29. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
29. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 74/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges hatósági
engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
1

2

3
4
5
6
7

A
Sorszám

1.

B

C

Létesítmén
y

Létesítmény azonosító adatai

Zsolnay
Kulturális
Negyed

MĦemléki védelem alatt álló:

40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz.,
40484 hrsz.,
40485 hrsz.,
40486 hrsz.
Zsolnay Vilmos út: 40510 hrsz.
A 6-os sz. fĘúttól délre fekvĘ része:
40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz., 40511/3 hrsz.
Basamalom utca: 40512/1 hrsz.
FelsĘvámház utca: 40390/1 hrsz.
„Dozsó”: 40504/1 hrsz.

D
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
Építésügyi
hatósági
engedélyek

E

F

ElsĘ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon
eljáró hatóság

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
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8

9
10

2.

„Nagy
Kiállítótér”
projekt
(a megváltozott
projekttartalommal)

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25

3.
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Pécsi
Konferencia- és
Koncert
Központ

Zsolnay Mauzóleum és környezete:
40167 hrsz., 40164/12 hrsz., 40164/37
hrsz.
Zsolnay Pirogránit Üzem: 40504/6 hrsz.
„Nagy kiállítótér új épületének területe”
18341 hrsz.

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Martyn Ferenc Múzeum telke és a felette
lévĘ park:
18342 hrsz.,
18343 hrsz.
Múzeumok rekonstrukciója: 18359/1 hrsz.
Káptalan utca 5.: 18358 hrsz.,
18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.
Vasarely Múzeum: 18356 hrsz.
Tornapálya: 18357 hrsz.
Káptalan utca 4.: 18307 hrsz.,
18340 hrsz.,
Papnövelde utca: 17122 hrsz.,
Papnövelde u. 5.: 17683 hrsz.
Belvárosi Ált. Isk.: 17656 hrsz.,
Szepesy I. utca: 18355 hrsz.
Káptalan utca:
18344 hrsz.
Aranyos Szent János
Építésügyi
kút:
hatósági
18338 hrsz.
engedélyek
Eszperantó park: 17655 hrsz., 17654 hrsz.
Közterületek (közpark, sétány):
Építésügyi
hatósági
engedélyek

40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés:

Vízjogi
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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FĘigazgatója

26

27

28
29

4.

Közterek
és parkok
megújítása

40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.
Uránvárosi park rekonstrukciók:

Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmĦ rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz.,
528 hrsz., 579/8 hrsz., 527 hrsz., 532
hrsz., 526/26 hrsz.,
613/7 hrsz., 613/6 hrsz., 613/4 hrsz.,
613/1 hrsz., 590/1 hrsz., 587 hrsz.,
529/38 hrsz.,
529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz.,
578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.
Ybl Miklós utca (parkolók, út): 527 hrsz.

Út: 532 hrsz.
Tettye-Havihegy városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Közúthatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY
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30

Nyári Színház megújítás (Szathmáry
püspöki palota rom mĦemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi
hatósági
engedélyek

31

Magaslati út (rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

32

Havihegyi út (rekonstrukció):

Közúthatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

39323 hrsz.

33

34

35

36

39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.
Havihegyi panoráma sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz. 39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
Szabadtéri zarándokhely (oltár), a
Havihegyi kápolna környezetének
megújítása: 39316 hrsz.

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Tettye utca (útrekonstrukció): 16899 hrsz. Közúthatósági
16166 hrsz.
engedélyek
16210 hrsz.
16898 hrsz.
Vince utca (útrekonstrukció): 16961 hrsz. Közúthatósági
16919 hrsz.
engedélyek

37

CserzĘ köz (útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

38

BöckJános utca (útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.
FelsĘhavi utca (útrekonstrukció): 16716
hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

39

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
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40

16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.
Ágota utca (útrekonstrukció): 16727 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

41

Barátúr utca (útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

42

Ágoston tér (rekonstrukció, EKF
kiállítótér,

Építésügyi
Hatósági
Engedélyek

43

Bányatörténeti emlékpark, épületfelújítás):
16717, 16718, 16719, 16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666, 17232,17240 hrsz.-ek
Ágoston téri romok
Építésügyi
bemutatása:
hatósági
16720/2,16720/1 hrsz.-ek
engedélyek

44

Vince utca (út rekonstrukció):
16961,16919 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

45

Vince utca (patak részleges felszínre
hozatala): 16961,16919 hrsz.-ek

Vízjogi
engedélyek

46

Kálvária utca (út rekonstrukció): 17104
hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

47

Pécs város
központjának
megújítása (Széchenyi tér és
környéke):
- Széchenyi tér
felszín rekonstrukció 18479, 18480, 18481,
18482, 18483 hrsz.-ek
- Irgalmasok utcája
- térfelszín megújítás 17453 hrsz.
- Megye köz 17590, 17585/1, 17585/3,
17589 hrsz.-ek.
- Hunyadi út
18080 hrsz.
- Szepesy utca
18355 hrsz.
- Káptalan utca
18344 hrsz.
- Papnövelde utca
17122 hrsz.
- Ciszterci köz
18371 hrsz.
Pécs város központjának megújítása
(Széchenyi tér és környéke):
- Kossuth tér

Építésügyi
hatósági
engedélyek

48

17451, 17452 hrsz.
- Hal tér
17439 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

•
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Közlekedési
felügyelĘsége

Hatóság
Központja

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
felügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
FĘigazgatója
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

MAGYAR KÖZLÖNY

49

50

51

52

•

- FürdĘ utca
17460 hrsz.
- Rákóczi út
16609/1 hrsz.
Középkori egyetem: 18306, 18295,
18292/3, 18303 hrsz.-ek.

Belváros nyugati
kapuja:
Rákóczi út
18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz.,
Szent István tér 18392/2 hrsz.
Pécs-Indóház tér és környéke rendezése:
Közutak: útfelületek, buszvégállomás
18777,18778,18788,
18795/2,18869/2, 18867,18911/4,
18912,18913/5, 18913/6,19158/1,
19158/2,18911/3, 18911/1,18902, 18933/2
hrsz.-ek.
Közparkok 18913/8,18866/2,
18903/1,18903/2, 18905 hrsz.

53

MÁV terület (térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

54

Pécs-EKF városrész közterületeinek
megújítása
Közutak: útfelületek

55

56
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16611, 19121, 19123,
19147, 40709, 40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668, 16651,
16573/10, 6633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147, 40711,
40512/1, 43509,
40166, 40164/32,
40415, 40652, 40462,
40607, 40527, 40528,
40539, 40522, 40463,
40483 hrsz-ek
Közparkok:
40570/19, 9122,
40513/2, 43513/1, 35001, 40164/12 hrsz.ek
Centrum parkoló Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.

57

Közparkok, parkolók
18872/8, 13878, 18883/1 hrsz.

58

Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 13054/1,
18051/1, 13051/2, 18022, 17991
hrsz.-ek

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Baranya Megyei
Kormányhivatal

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Közúthatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Építésügyi
hatósági
engedélyek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Közúthatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Közúthatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Baranya Megyei
Kormányhivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Építésügyi
hatósági
engedélyek
Építésügyi
hatósági
engedélyek

építésügyért
felelĘs miniszter
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59

60

61

62

Pécs-Megyer városrész központi
területének és kapcsolódó közterületeinek
rendezése
23912/165
23912/184
23912/190
23912/191
23912/192
23912/193
23912/268
23912/274
23912/279 hrsz.-ek
Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 23840/6, 20947,
20980, 20984/1 hrsz.-ek
Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek
Pécs-Kelet központi területeinek
megújítása:

63

35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek
Névtelen utcai Sport Agóra környezet:

64

35522, 35523, 35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2, 35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek
Rókus-sétány és környéke:

65

66

3220/27, 3220/31,
3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467,
3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826,
4830 hrsz.-ek
Köztársaság tér és környéke:
3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek
Mecseki parkerdĘ:
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Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek
Építésügyi
hatósági
engedélyek
Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek
ErdĘvédelmi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága

erdĘgazdálkodásé
rt felelĘs
miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY
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70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
24064, 24065, 24066,
24067, 24068, 24069,
24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
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52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
EKF beruházásokhoz kapcsolódó
homlokzatfelújítások:

67

68

69

5.

DélDunántúli
Regionális
Könyvtár és
Tudásközpont

16608, 17198, 17274,
17326, 17328, 17369,
17375, 17454, 17531,
17540, 17546, 17575,
17578, 17579,
17585/1, 18070,
18386, 18435, 18437,
18438, 18443, 18484,
18577, 19134 hrsz.ek
PTE mĦtárgyak bontása, Könyvtár és
Tudásközpont létesítése, parképítés,
felszíni parkoló, feltáró út:

40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
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Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Építésügyi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

Vízjogi
engedélyek

Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
FĘigazgatója

MAGYAR KÖZLÖNY
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19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek
”

2. A 74/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép
„2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok
1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
Közlekedés
- közút
- vasút
- légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
illetékes bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

illetékes bányakapitányság

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

illetékes megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény-és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

földügyért felelĘs miniszter

honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
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Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága
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Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Útügyi építési engedély

Környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
Építésügy
Közlekedés
- légi közlekedés
- vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó, összekötĘ vasúti
pálya és a saját célú pályahálózat
esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó, összekötĘ vasúti
pálya és saját célú pályahálózat esetén
- vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minĘsített belvizet és
kikötĘt érintĘ ügyekben (az
úszómĦves kikötĘ kivételével)
b) a vízi úttá nem minĘsített belvizet
és úszómĦves kikötĘt érintĘ ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
illetékes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
építésügyért felelĘs miniszter

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Nemzeti Közlekedési Hatóság
Hivatala
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Nemzeti Közlekedési Hatóság
Vasúti és Hajózási Hivatala
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Nemzeti Közlekedési Hatóság
Vasúti és Hajózási Hivatala
Központja

illetékes bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Honvédelemért felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal földhivatala, a földügyért felelĘs miniszter
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény-és
MezĘgazdasági Szakigazgatási
talajvédelmi igazgatósága
Hivatal
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- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

3. Vízjogi engedély

Építésügy
Közlekedés
- közút
- vasút, hajózás
- légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- termĘföldvédelem

- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal

Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
közlekedési felügyelĘsége
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Központja
illetékes bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘrfĘkapitányság
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltóparancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény-és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerve

földügyért felelĘs miniszter

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
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Hírközlés
MĦszaki biztonság

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága
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Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
”

30. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
30. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggĘ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentĘségĦ üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1-2.
mellékletének módosítása
1. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggĘ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentĘségĦ üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1.
mellékletének
a) 1-14. pontjában az „ElsĘ fokon eljáró hatóság”-ként megjelölt „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala” szöveg helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala” szöveg, a „Másodfokon eljáró hatóság”-ként
megjelölt „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja” szöveg helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja” szöveg,
b) 1-2., 4., 8., 10-14. pontjában az „ElsĘ fokon eljáró hatóság”-ként megjelölt „Illetékes
fĘvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelĘsége” szöveg helyébe a „fĘvárosi és
megyei kormányhivatal közlekedési felügyelĘsége” szöveg,
c) 1-3., 8., 10-14. pontjában az „a Kormány általános hatáskörĦ államigazgatási szerve”
szöveg helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.
2. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggĘ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentĘségĦ üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
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„2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok
ElsĘ fokú szakhatóság
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30
méter szabad nyílást meghaladó közúti
hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem zárt
magánutak esetében
vasút, hajózás
légiközlekedés
a) Polgári célú
b) Állami célú

Kulturális örökségvédelem

Másodfokú szakhatóság

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter

31. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
31. melléklet a 351/2010. (XII. 29..) Korm. rendelethez
„Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
A beruházás
megvalósításáva
ElsĘ fokon
l kapcsolatos
eljáró hatóság
engedélyek
Záhony térség belsĘ
A 4115. jelĦ összekötĘ úttól a
Közúthatósági Szabolcsközúti
4145. jelĦ összekötĘ útig
engedélyek
Szatmár- Bereg
infrastruktúrájának az (Tiszabezdédig) húzódó, jelenleg
Megyei
ipari, logisztikai
önkormányzati tulajdonú út
Kormányhivatal
befektetésekkel
kiépítése
Közlekedési
összehangolt fejlesztése
FelügyelĘsége
4145. jelĦ út Tiszabezdéd
elkerülĘ szakasza
A 4145. jelĦ összekötĘ út
felújítása
Tiszabezdéd, Komoró között
A 4145. jelĦ összekötĘ út
Komoró elkerülĘ szakasza
Fényeslitke-Komoró intermodális
ipari-logisztikai központ feltáró út
kiépítése (jelenleg MÁV szervizút
felújítása), bekötése a 4145. jelĦ
útba
Beruházás

1.

Beruházás azonosító adatai

Másodfokon
eljáró hatóság
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
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A 4145. jelĦ összekötĘ út és a 4.
sz. fĘút közötti átkötés
Komorónál
A 4145. jelĦ összekötĘ út és a 4.
sz. fĘút közötti átkötés
Komorónál (különszintĦ
keresztezés a 100. vasúti fĘvonal
fölött)

2.

3.

Záhony térségében a
vasúti infrastruktúra
fejlesztése (100-as
fĘvonalon kívül) az
árufuvarozási
határátmenetet biztosító
széles és normál
nyomtávú
gerinchálózat ütemes
felújítása

Záhony térségében
vasúti infrastruktúra
fejlesztése, az
árufuvarozási és
logisztikai
kapacitásokat
kiszolgáló vontató
vágány-hálózat ütemes
felújítása

Közúthatósági
engedélyek
a)
Gyorsforgalmi
utat, vagy 30
méter
szabadnyílást
meghaladó
hidak esetén
b) egyéb út
esetén

Normál nyomtávú vasút (vágány, Vasúti ügyek
biztosítóberendezés) bontása,
kármentesítés.
Széles nyomtávú vasúti pálya
építése: alépítmény, víztelenítés,
felépítmény, kitérĘk.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
MĦtárgyépítés, közmĦkiváltás.
Széles nyomtávú vasúti pálya
felújítása.
Közúthatósági
engedélyek
a) 30 méter
szabad nyílást
meghaladó
hidak esetén,
b) egyéb
esetekben

Széles nyomtávú vasúti pálya
építése: alépítmény, víztelenítés,
felépítmény, speciális kitérĘk.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
MĦtárgyépítés, közmĦkiváltás.
Normál nyomtávú vasúti pálya
építése: alépítmény, víztelenítés,
felépítmény.
Biztosítóberendezés létesítése,
térvilágítás.
MĦtárgyépítés, közmĦkiváltás.
Kisajátítás, környezetvédelem,
útátjáró biztosítások stb.

Vasúti ügyek

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala
b) SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala,
b) SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala
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Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja
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Közúthatósági
engedélyek
a) 30 méter
szabad nyílást
meghaladó
hidak esetén,
b) egyéb
esetekben

a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala,
b) SzabolcsSzatmár- Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Központja

„

32. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
32. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
Beruházás és azonosító adatai
1.

M0 déli szektor építése

2.

M0 útgyĦrĦ keleti szektor 4. sz.
fĘút és M3 autópálya közötti
szakaszának, illetve az M31
autópályának M0-M3 közti
szakaszának megépítése,
2004/HU/16/C/PT/002

3.

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
esetében
közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
esetében
vízjogi engedély

A tervbe vett M4 autóút hiányzó közúthatósági
Pest megyei szakaszok kiépítése: engedélyek
LOT1. 4. sz. fĘút Monor-Pilis
elkerülĘ
LOT2.4. sz. fĘút 51,0-56,0 km sz.
közötti szakasz négynyomúsítása
LOT3. 4. sz. fĘút 60,6-69,6 km sz.

ElsĘ fokon eljáró
hatóság
a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Másodfokon eljáró
hatóság
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
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4.

5.

6.

közötti szakasz négynyomúsítása
(NFH-TRA-5/2005.)
M7 építése Balatonkeresztúrközúthatósági
Nagykanizsa között
engedélyek a)
170+700 - 206+200 km szelvény gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
esetében
vízjogi engedély
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a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. közúthatósági
sz. fĘút) - Makó (4416 j. út)
engedélyek
közötti szakasz kivitelezése
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
esetében
vízjogi engedély

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége

M85 Csorna elkerülĘ szakasz I.
ütem

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) GyĘr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Közúthatósági
engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak
és közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
esetében
vízjogi engedély

•

területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

7.

ISPA 2002/HU/16/P/PT/008
Közúthatósági
Útrehabilitációs Program II. ütem engedélyek
2., 6., 42., 47. és 56. sz. fĘutak
rehabilitációja

az illetékes megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége

8.

76. sz. fĘút Zala megyei
Közúthatósági
szakaszai 11,5 t-s
engedélyek
tengelyterhelésre történĘ
burkolatmegerĘsítése
27+217-53+933 km szelvények és
61+700-77+500 km szelvények
között

Zala Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

MAGYAR KÖZLÖNY
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•
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86. sz. fĘút 11,5 t-s
tengelyterhelésre történĘ
burkolatmegerĘsítése KörmendRédics (o.h.) között
0+000-37+774 km sz. és
37+774-52+100 km sz. között

vízjogi engedély

területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Közúthatósági
engedélyek

A Vas Megyei
Kormányhivatal és a
Zala Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

vízjogi engedély

10.

61. sz. fĘút Somogy megyei
Közúthatósági
szakasz 11,5 t-s tengelyterhelésre engedélyek
történĘ burkolatmegerĘsítése 4
szakaszon
511. a) 97+166-111+800 km sz.,
b) 128+292-138+300 km sz.,
c) 138+300-154+000 km sz.,
d) 154+600-186+694 km sz.
vízjogi engedély

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

területileg illetékes
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

11.

67. sz. fĘút burkolatmegerĘsítése, Közúthatósági
kerékpárút, elkerülĘ út -1.
engedélyek
szakasz: Kaposfüredi elkerülĘ út

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

12.

ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és Közúthatósági
35. sz. fĘutak rehabilitációja
engedélyek

Heves Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

13.

47. sz. fĘút AlgyĘHódmezĘvásárhely négysávosítás
III. ütem
202+450-207+000
14. 511. sz. fĘút 155+488-158-217
km sz. Baja É-i elkerülĘ szakasz
építése III. ütem

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

15.

Közúthatósági
engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Az 1.-14. pontban megjelölt
beruházásokkal összefüggésben
megvalósítandó, országos
közutakon, helyi közutakon és
közforgalom elĘl el nem zárt
magánutakon lévĘ 30 méter
szabad nyílást meghaladó hidak

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

”
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2. A 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok
ElsĘ fokú szakhatóság
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30
méter szabad nyílást meghaladó
közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
vasút, hajózás
légiközlekedés
Kulturális örökségvédelem

Másodfokú szakhatóság

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
b) fĘvárosi és megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Központja
fĘvárosi és megyei kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
”

33. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
33. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
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34. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
34. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ közigazgatási szervek
Beruházás és azonosító
adatai
1.

2.

3.

4.

M4 Abony-Fegyvernek
gyorsforgalmi út
(M4 Szolnokot északról
elkerülĘ út megépítése,
Tiszapüspöki híd)

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
vízjogi engedély

ElsĘ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

a) Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
Hajózási Hivatala
b) illetékes fĘvárosi és
megyei kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége

Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
M4 Fegyvernekközúthatósági engedélyek a) Nemzeti Közlekedési
Kisújszállás gyorsforgalmi a) gyorsforgalmi utak
Hatóság Útügyi, Vasúti és
út
esetében
Hajózási Hivatala
b) az egyéb országos
b) Jász-Nagykun-Szolnok
közutak, helyi közutak és Megyei Kormányhivatal
közforgalom elĘl el nem
Közlekedési FelügyelĘsége
zárt magánutak esetében
vízjogi engedély
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
M4 Kisújszállásközúthatósági engedélyek a) Nemzeti Közlekedési
Püspökladány
a) gyorsforgalmi utak
Hatóság Útügyi, Vasúti és
gyorsforgalmi út
esetében
Hajózási Hivatala
b) az egyéb országos
b) a Jász-Nagykunközutak, helyi közutak és Szolnok Megyei
közforgalom elĘl el nem
Kormányhivatal és a
zárt magánutak esetében Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
közlekedési felügyelĘsége
vízjogi engedély
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
M4 Püspökladányközúthatósági engedélyek a) Nemzeti Közlekedési
Berettyóújfalu
a) gyorsforgalmi utak
Hatóság Útügyi, Vasúti és
gyorsforgalmi út
esetében
Hajózási Hivatala
b) az egyéb országos
b) Hajdú-Bihar Megyei
közutak, helyi közutak és Kormányhivatal
közforgalom elĘl el nem
Közlekedési FelügyelĘsége
zárt magánutak esetében
vízjogi engedély
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
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5.

6.

7.

8.

9.

M4 Berettyóújfaluközúthatósági engedélyek
országhatár gyorsforgalmi a) gyorsforgalmi utak
út
esetében
b) az egyéb országos
közutak, helyi közutak és
közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
vízjogi engedély

4. sz. fĘút Kisújszállás
elkerülĘ (140+500151+580 km sz.) (M4
nyomvonalán)

4. sz. fĘút Debrecen
elkerülĘ 35.-4. visszatérĘ

2010. évi 200. szám

a) Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
Hajózási Hivatala
b) Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési FelügyelĘsége

Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
közúthatósági engedélyek a) Nemzeti Közlekedési
a) gyorsforgalmi utak
Hatóság Útügyi, Vasúti és
esetében
Hajózási Hivatala
b) az egyéb országos
b) Jász-Nagykun-Szolnok
közutak, helyi közutak és Megyei Kormányhivatal
közforgalom elĘl el nem
Közlekedési FelügyelĘsége
zárt magánutak esetében
vízjogi engedély
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
építési engedélyek
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési FelügyelĘsége

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi
és mĦszaki biztonsági
hatóság
közúthatósági engedélyek Szabolcs-Szatmár Bereg
Megyei Kormányhivatal
Közlekedési FelügyelĘsége

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

vízjogi engedély

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

4. sz. fĘút Hajdú-Bihar
megyei szakasza 11,5
tonnás burkolat
megerĘsítése/
fejlesztése
(180+400-199+950; 241+ közvilágítás létesítési
650-248+480 km sz.)
engedélye

4. sz. fĘút SzabolcsSzatmárBereg megyei szakasza
11,5 tonnás burkolat
megerĘsítése/
fejlesztése
(248+500-341+ 850 km
sz.)

•

FelsĘ-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
régészeti ásatási engedély fĘvárosi és megyei
kiadása
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
humuszgazdálkodási terv Szabolcs-Szatmár Bereg
jóváhagyása
Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
elektromos vezetékek
fĘvárosi és megyei
vezetékjogi engedélyének kormányhivatal mérésügyi
kiadása
és mĦszaki biztonsági
hatósága
vízjogi engedély
Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség

MAGYAR KÖZLÖNY

10.

11.

•
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4. sz. fĘút
HajdúszoboszlóDebrecen
(209+4200-216+455 km
sz.)

Az 1-10. pontban
megjelölt beruházásokkal
összefüggésben
megvalósítandó, országos
közutakon, helyi
közutakon és közforgalom
elĘl el nem zárt
magánutakon lévĘ 30
méter szabad nyílást
meghaladó hidak

közúthatósági engedélyek Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési FelügyelĘsége
régészeti ásatási engedély fĘvárosi és megyei
kiadása
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
szénhidrogén vezetékek
Bányakapitányság
építésének engedélyezése
közúthatósági engedélyek Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési FelügyelĘsége

régészeti ásatási engedély fĘvárosi és megyei
kiadása
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
közvilágítás létesítési
fĘvárosi és megyei
engedélye
kormányhivatal mérésügyi
és mĦszaki biztonsági
hatósága
humuszgazdálkodási terv Hajdú-Bihar Megyei
jóváhagyása
Kormányhivatal Növényés talajvédelmi
igazgatósága
szénhidrogén vezetékek
Bányakapitányság
építésének engedélyezése
Közúthatósági engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

”
2. A 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok
1. Útügyi építési engedély
ElsĘ fokú szakhatóság
Másodfokú szakhatóság
Környezetvédelem, természetvédelem illetékes Környezetvédelmi,
Országos Környezetvédelmi,
és vízügy
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
FĘfelügyelĘség
Építésügy
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
építésügyért felelĘs miniszter
Közlekedés
a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság
méter szabad nyílást meghaladó közúti Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
hidak esetén
b) fĘvárosi és megyei kormányhivatal
b) az egyéb országos közutak, helyi
közlekedési felügyelĘsége
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
vasút, hajózás
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Nemzeti Közlekedési Hatóság
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Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

•
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Vasúti és Hajózási Hivatala
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Központja
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
b) Honvédelemért felelĘs miniszter
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

honvédelemért felelĘs miniszter

Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Vízjogi engedély
ElsĘ fokú szakhatóság
Közlekedés
- közút

- vasút, hajózás
- légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Földtan
Bányászat
Rendészet
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
TĦzvédelem

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
illetékes bányakapitányság

Másodfokú szakhatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemér felelĘs miniszter

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
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Honvédelem
FöldmĦvelésügy
- talajvédelem
- erdĘvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
MĦszaki biztonság

Honvéd Vezérkar fĘnöke

honvédelemér felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
”

35. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
35. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. számú melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények
engedélyezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsĘ- és másodfokú
engedélyezĘ hatóságok
Budapest Ferihegy Nemzetközi RepülĘtér rövid távú fejlesztése projekt
1

A
Sorszám

2

1.

3

B
Építmény

A 2A és 2B
terminál közötti
összekötĘ épület
építése

C
Azonosító

D
Szükséges
engedély

Budapest, XVIII.
építésügyi
kerület 156755
hatósági engedély
hrsz.,
Vecsés 072/50
hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.
vízjogi engedély

E
ElsĘ fokú
engedélyezĘ
hatóság
Budapest FĘváros
Kormányhivatala

F
Másodfokú
engedélyezĘ
hatóság
építésügyért
felelĘs miniszter

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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5

6

2.

2A terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII.
ker. 156755 hrsz.
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a környezeti
hatásvizsgálati és
az egységes
környezethasználat
i engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

építésügyi
hatósági
engedélyek

Budapest FĘváros
Kormányhivatala

építésügyért
felelĘs miniszter

vízjogi engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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7

8

9

3.

2B terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII.
ker. 156755 hrsz.

a környezeti
hatásvizsgálati és
az egységes
környezethasználat
i engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

építésügyi
hatósági
engedélyek

Budapest FĘváros
Kormányhivatala

építésügyért
felelĘs miniszter

vízjogi engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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11

12

a környezeti
hatásvizsgálati és
az egységes
környezethasználat
i engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

4.

Terminálépülettávoli és -közeli
repülĘgépállóhelyek
átszervezése és új
repülĘgépállóhelyek
kialakítása a 2.
utasforgalmi
mĦszaki elĘtéren
(aprón)

Budapest, XVIII.
létesítési
ker. 156757 hrsz., engedélyek
156756 hrsz.,
156755 hrsz.,
156754 hrsz.,
156753 hrsz.,
156742 hrsz.,
156741 hrsz.,
156740 hrsz.,
156739 hrsz.,
156738 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz.,
072/53 hrsz.

vízjogi engedély
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Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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13

14

15

16

5.

repülĘgép-állások
átszervezése és
bĘvítése az 1.
utasforgalmi
mĦszaki elĘtéren
(apron)

Budapest XVIII.
ker. 156716 hrsz.,
156717 hrsz.,
156719 hrsz.,
156731 hrsz.,
156732 hrsz.,
156733 hrsz.,
156734 hrsz.,
156735 hrsz.,
156736 hrsz.,
156737 hrsz.,
156738 hrsz.,
156739 hrsz.

a környezeti
hatásvizsgálati és
az egységes
környezethasználat
i engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

létesítési
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

vízjogi engedély

Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
a környezeti
Közép-Dunahatásvizsgálati és
Völgyi
az egységes
Környezetvédelmi,
környezethasználat Természetvédelmi
i engedélyezési
és Vízügyi
eljárásról szóló
FelügyelĘség
314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

”
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2. A 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Környezetvédelem

Közlekedés:
- közút
- vasút, hajózás
- légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
- mĦszaki biztonság

Földtan
Bányászat
Rendészet:
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
- határrendészet
- tĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy:
- talajvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság
Másodfokú szakhatóság
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
FĘfelügyelĘség
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Közlekedési FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hatósága
Budapesti Bányakapitányság
Budapesti Bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemér felelĘs miniszter
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

RepülĘtéri RendĘr Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság RepülĘtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Növényés talajvédelmi igazgatósága
- erdĘvédelem
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Kulturális örökségvédelem
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Egészségügy
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Hírközlés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Tanácsának elnöke
NagyfeszültségĦ elektromos
Budapest FĘváros Kormányhivatala
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
vezeték, nyomástartó berendezés, Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hivatal
gáz- vagy olajellátó rendszer,
Hatósága
éghetĘ folyadékok és olvadék
tartályai
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2. Létesítési engedélyezési eljárás
ElsĘ fokú szakhatóság
Rendészet:
- tĦzvédelem

- határrendészet
Környezetvédelem:
- táj- és természetvédelem,
- környezetvédelem

FöldmĦvelésügy:
- talajvédelem
- erdĘvédelem
Honvédelem:
- honvédelem
- az állami repülés biztonsága
Egészségügy
Építésügy

Másodfokú szakhatóság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság RepülĘtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága
RepülĘtéri RendĘr Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
környezetvédelemért felelĘs miniszter

Pest Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Országos RendĘr-fĘkapitányság

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Honvéd Vezérkar FĘnöke
honvédelemért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
honvédelemért felelĘs miniszter
FĘvárosi Kormányhivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Budapest FĘváros Kormányhivatala
építésügyért felelĘs miniszter

3. Vízjogi engedélyezési eljárás
ElsĘ fokú szakhatóság
Közlekedés:
- közút
- vasút, hajózás
- légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
Földtan
Bányászat
Rendészet:
- rendĘrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
- határrendészet
TĦzvédelem

Honvédelem
FöldmĦvelésügy:
- talajvédelem

Másodfokú szakhatóság

Budapest FĘváros Kormányhivatalának
Közlekedési FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Budapesti Bányakapitányság
Budapesti Bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) Budapesti RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

RepülĘtéri RendĘr Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság RepülĘtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Honvéd Vezérkar FĘnöke

Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Pest Megyei Kormányhivatal Növényés talajvédelmi igazgatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

honvédelemért felelĘs miniszter
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Kulturális örökségvédelem
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MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
FĘvárosi Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
FĘvárosi Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Tanácsának elnöke
Budapest FĘváros Kormányhivatalának Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hivatal
Hatósága

4. ElĘzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás
Környezet- és településegészségügy
Helyi környezet- és
természetvédelem
Nukleáris biztonság
FöldmĦvelésügy:
- erdĘvédelem
- talajvédelem

Kulturális örökségvédelem
Földtani közeg, ásványi
nyersanyag védelme
Lakosság életének védelme

Építési elĘírásokkal való
összhang
Településrendezési elĘírásokkal
való összhang
Területrendezési tervekkel való
összhang
NagyfeszültségĦ elektromos
vezeték, nyomástartó berendezés,
gáz- vagy olajellátó rendszer,
éghetĘ folyadékok és olvadék
tartályai
Közlekedés:
- közút
- vasút, hajózás
- légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

ElsĘ fokú szakhatóság
Másodfokú szakhatóság
FĘvárosi Kormányhivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
érintett települési önkormányzat
Budapest FĘváros Kormányhivatala
jegyzĘje
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Atomenergia Hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatóság
fĘigazgatója
-Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Igazgatósága;
-Pest Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága;
FĘvárosi Kormányhivatal Kulturális
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Örökségvédelmi Irodája
Budapesti Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság RepülĘtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Budapest FĘváros Kormányhivatala

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Budapest FĘváros Kormányhivatala

építésügyért felelĘs miniszter

az illetékes állami fĘépítész

területrendezésért felelĘs miniszter

Budapest FĘváros Kormányhivatala
Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

Budapest FĘváros Kormányhivatala
Közlekedési FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter

építésügyért felelĘs miniszter
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36.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez
36.
1. A 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok
Létesítmény
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak létesítményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
létesítményei

Létesítmény
azonosítója
Kecskemét
közigazgatási
területén az M5-ös
autópálya
- 54-es számú fĘút
- 5-ös számú fĘút Kecskemét és
Városföld
közigazgatási határa
által lehatárolt
terület

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
építésügyi hatósági
engedélyek

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések

ElsĘ fokon eljáró
hatóság
Csongrád Megyei
Kormányhivatal

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FelügyelĘség
útügyi hatósági
Bács-Kiskun
engedélyek
Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
vízjogi engedélyek Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FelügyelĘség
villamosenergiaCsongrád Megyei
ipari építésügyi
Kormányhivatal
hatósági engedélyek Mérésügyi és
MĦszaki Biztonsági
Hatósága
földvédelmi
Bács-Kiskun
hatósági eljárás
Megyei
Kormányhivatal
Kecskeméti Körzeti
Földhivatal
ingatlanBács-Kiskun
nyilvántartási
Megyei
hatósági eljárások
Kormányhivatal
Kecskeméti Körzeti
Földhivatal
földmérési hatósági Bács-Kiskun
eljárások
Megyei

Másodfokon eljáró
hatóság
építésügyért felelĘs
miniszter

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Bács-Kiskun
Megyei
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Kormányhivatal
Kecskeméti Körzeti
Földhivatal
erdĘvédelmi
Bács-Kiskun
hatósági engedélyek Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
engedélyek
Hírközlési Hatóság
Hivatala
bányahatósági
Magyar Bányászati
engedélyek
és Földtani Hivatal
Szolnoki
Bányakapitányság
talajvédelmi
Bács-Kiskun
hatósági engedélyek Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
talajvédelmi
igazgatósága
kulturális
Csongrád Megyei
örökségvédelmi
Kormányhivatal
hatósági engedélyek Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
vasúti hatósági
Nemzeti
engedélyek
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Kormányhivatal
Földhivatala
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központja
”

2. A 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok

1.
2.

3.

Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
építésügy
környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

közlekedés
a) közút

b) vasút
c) állami célú légi közlekedés
4.

földtan

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Csongrád Megyei Kormányhivatal építésügyért felelĘs miniszter
Alsó-Tisza-vidéki
Országos Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
FelügyelĘség
Bács-Kiskun Megyei
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kormányhivatal Közlekedési
Központja
FelügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
honvédelemért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Magyar Bányászati és Földtani
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Hivatal
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5.

bányászat

6.

7.

rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetén
b) az egyéb országos közutak, a
helyi közutak és a közforgalom elĘl
el nem zárt magánutak esetén
tĦzvédelem

8.
9.

honvédelem
katasztrófavédelem

10.

földmĦvelésügy
a) termĘföldvédelem

Magyar Bányászati és Földtani
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Hivatal

b) talajvédelem

c) erdĘvédelem

11.

kulturális örökségvédelem

12.

egészségügy

13.

hírközlés

14.

mĦszaki biztonság

15.

élelmiszer-biztonság

Országos RendĘr-fĘkapitányság
Kecskeméti RendĘrkapitányság

rendészetért felelĘs miniszter
Bács-Kiskun Megyei RendĘrfĘkapitányság

Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
katasztrófavédelemért felelĘs
miniszter

Kecskeméti Körzeti Földhivatal

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Bács-Kiskun Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hatósága
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

”

37. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
37. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok
Létesítmény
1.

Létesítmény
azonosítója

Kiemelt
Az M7-es autópálya,
nagyberuházásként
Sávoly község északi
motorverseny-pálya és közigazgatási
ahhoz kapcsolódó
határa, a

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek
építésügyi
hatósági
engedélyek

ElsĘ fokon eljáró
hatóság
Marcali Város
jegyzĘje

Másodfokon eljáró
hatóság
Somogy Megyei
Kormányhivatal
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató
és logisztikai
kiszolgáló bázis és
létesítményei.

Marótvölgyi-csatorna környezetvédelmi
és SzĘkedencs község hatósági
déli közigazgatási
engedélyezések
határa által lehatárolt
terület.
útügyi hatósági
engedélyek

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége
vízjogi engedélyek Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
villamosenergiaBaranya Megyei
ipari építésügyi
Kormányhivatal
hatósági
Mérésügyi és
engedélyek
MĦszaki
Biztonsági
Hatósága
földvédelmi
Marcali Körzeti
hatósági eljárások Földhivatal
ingatlannyilvántartási
hatósági eljárások
földmérési
hatósági eljárások
erdĘvédelmi
hatósági
engedélyek

Marcali Körzeti
Földhivatal
Marcali Körzeti
Földhivatal

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
hírközlési hatósági Nemzeti Média- és
engedélyek
Hírközlési Hatóság
Hivatala
bányahatósági
Magyar
engedélyek
Bányászati és
Földtani Hivatal
Pécsi
Bányakapitányság
talajvédelmi
Somogy Megyei
hatósági
Kormányhivatal
engedélyek
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság
kulturális
Baranya Megyei
örökségvédelmi
Kormányhivatal
hatósági
Kulturális
engedélyek
Örökségvédelmi
Irodája
vasúti hatósági
Nemzeti
engedélyek
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
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Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
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2. A 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
ElsĘ fokú szakhatóság
Somogy Megyei
Kormányhivatal
2. környezetvédelem, természetvédelem és Nyugat-dunántúli
vízügy
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
3. közlekedés
a) közút
Somogy Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
FelügyelĘsége
b) vasút
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
c) állami célú légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
d) vízi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
4. földtan
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Pécsi Bányakapitányság
5. bányászat
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Pécsi Bányakapitányság
6. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetén
Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) az egyéb országos közutak, a helyi
Marcali RendĘrkapitányság
közutak és a közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetén
7. tĦzvédelem
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. honvédelem
Honvéd Vezérkar fĘnöke
9. katasztrófavédelem
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
10. földmĦvelésügy
a) termĘföldvédelem
Marcali Körzeti Földhivatal
1.

Szakhatósági közremĦködés tárgyköre
építésügy

b) talajvédelem

c) erdĘvédelem

11.

kulturális örökségvédelem

12.

egészségügy

13.

hírközlés

Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

honvédelemért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
rendészetért felelĘs miniszter
Somogy Megyei RendĘrfĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
katasztrófavédelemért felelĘs
miniszter
Somogy Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Somogy Megyei
Kormányhivatal Növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Somogy Megyei
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Kormányhivatal Erdészeti
Hivatal
Igazgatósága
Baranya Megyei
Kulturális Örökségvédelmi
Kormányhivatal Kulturális
Hivatal
Örökségvédelmi Irodája
Somogy Megyei
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Nemzeti Média- és Hírközlési
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14.

mĦszaki biztonság

15.

élelmiszer-biztonság

Hatóság Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal Mérésügyi és
MĦszaki Biztonsági Hatósága
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszer-biztonsági
és Állategészségügyi
Igazgatósága
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Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

”

38. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
38. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas,
nyomvonal jellegĦ építményekkel és egyéb mĦtárgyakkal kapcsolatos
eljárásában közremĦködĘ szakhatóságok kijelölése
Bevonás és közremĦködés feltétele
1.

2.

3.

Az „A”-„C” tĦzveszélyességi
osztályba tartozó helyiségeket
tartalmazó elektronikus hírközlési
építmények engedélyezési
eljárásaiban.
Az államhatártól számított 100
méteren belül minden elektronikus
hírközlési célt szolgáló építési
tevékenység engedélyezése során.
Ha az elektronikus hírközlési
építmény, egyéb mĦtárgy
engedélyezéséhez, vagy az ahhoz
kapcsolódó tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

Szakkérdés

ElsĘ fokú
Másodfokú
eljárásban
eljárásban
Annak elbírálása kérdésében, hogy az
elsĘ fokon eljáró másodfokon
építmény megvalósítása a jogszabályban tĦzvédelmi
eljáró
rögzített tĦzvédelmi követelményeknek a szakhatóság
tĦzvédelmi
kérelemben foglaltak szerint vagy további
szakhatóság
feltételek mellett megfelel-e.
Annak elbírálása kérdésében, hogy az
megyei rendĘrOrszágos
építményeknek és az egyéb mĦtárgyaknak fĘkapitányság, a RendĘra kérelemben foglaltak szerinti vagy
fĘvárosban a
fĘkapitányság
további feltételek melletti megvalósítása
budapesti rendĘresetén az államhatár rendje biztosítható-e. fĘkapitányság
Annak elbírálása kérdésében, hogy
Országos
a) - országos jelentĘségĦ védett természeti környezetvédelmi Környezetvédel
területen és Natura 2000 területen, barlang ,
mi,
védĘövezetében, a települések
természetvédelmi Természetvédel
külterületén, valamint a települések
és vízügyi
mi és Vízügyi
belterületén természeti terület, természeti felügyelĘség
FĘfelügyelĘség
terület és egyedi tájérték érintettsége
esetén - a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e,
b) az építési, illetve a bontási hulladékok
kezelése megfelel-e a
hulladékgazdálkodási elĘírásoknak,
c) mi a tevékenységnek az árvíz és a jég
levonulására, a mederfenntartásra
gyakorolt hatása,
d) a tevékenység a felszín alatti vizek, az
ivóvízbázis védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
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Helyi jelentĘségĦ védett természeti
területen vagy arra közvetlen hatást
gyakorló módon megvalósuló
létesítmény esetén.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a
létesítmény vagy tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
a) Az erdĘterületen megvalósuló
a) Annak az erdĘrĘl és az erdĘ
vagy a megvalósítás során
védelmérĘl szóló törvény szerinti
erdĘterületre, az erdĘ talajára,
elbírálása, hogy az építmény vagy a
vízháztartására vagy mikroklímájára tevékenység az erdĘterületre, az erdĘ
hatást gyakorló elektronikus
talajára, vízháztartására vagy
hírközlési építmény esetében, elvi
mikroklímájára gyakorolt hatása alapján
építési, használatba vételi és bontási engedélyezhetĘ-e, és ha igen, milyen
engedélyezési eljárás kivételével.
feltételekkel.
b) Ha az eljárás termĘföld
b) TermĘföld minĘségi védelme.
igénybevételével megvalósuló
elektronikus hírközlési építmény
esetében, elvi építési, használatba
vételi és bontási engedélyezési
eljárás kivételével
Az eljárás honvédelmi vagy katonai Annak elbírálása kérdésében, hogy a
célú létesítmény mĦködési vagy
Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi
védĘterületén tervezett építmény
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak
vagy egyéb mĦtárgy engedélyezésére szerinti esetben vagy további feltételek
irányul.
mellett biztosíthatóak-e.
A közút területén, az alatt vagy
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
felett, a közutak külterületi
közút területének nem közlekedési célú
szakaszán a közút tengelyétĘl
igénybevétele - a közúti forgalom
számított 50 méteren, autópálya,
biztonságára, a közút fejlesztési terveinek
autóút, valamint kijelölt fĘútvonal
végrehajtására, a közútkezelĘ fenntartási,
esetén 100 méteren belül tervezett
üzemeltetési feladatainak ellátására, a
elektronikus hírközlési célt szolgáló közút állagára gyakorolt hatása alapján építmény építése, bĘvítése,
engedélyezhetĘ-e.
használatba vétele esetén, ha az
útkezelĘi hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban elĘírt
feltételeket sérelmesnek
tartja.

települési
önkormányzat
jegyzĘje, a
fĘvárosban a
fĘjegyzĘ

fĘvárosi és
megyei
kormányhivatal

a) megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

b) megyei
kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

Honvéd
Vezérkar fĘnöke

honvédelemért
felelĘs
miniszter

Országos közút
a) gyorsforgalmi út, valamint
közúti határátkelĘhely közlekedési
építményei esetén:
Nemzeti
Nemzeti
Közlekedési
Közlekedési
Hatóság Útügyi, Hatóság
Vasúti és
Központja
Hajózási Hivatala
b) egyéb országos közút esetén:
Illetékes fĘvárosi Nemzeti
és megyei
Közlekedési
kormányhivatal
Hatóság
közlekedési
Központja
felügyelĘsége
Helyi közút
a) a települési önkormányzat
tulajdonában lévĘ helyi közutak
esetén:
fĘvárosi és
Nemzeti
megyei
Közlekedési
kormányhivatal
Hatóság
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közlekedési
Központja
felügyelĘsége
b) a fĘvárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában lévĘ
helyi közutak esetén:
FĘvárosi
Budapest
FĘjegyzĘ
FĘváros
Kormányhivata
lának
Közlekedési
FelügyelĘsége
c) a FĘvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévĘ helyi közutak
esetén:
Budapest
Nemzeti
FĘváros
Közlekedési
Kormányhivatalá Hatóság
nak Közlekedési Központja
FelügyelĘsége
Közforgalom elĘl el nem zárt
magánút esetén:
Illetékes fĘvárosi Nemzeti
és megyei
Közlekedési
kormányhivatal
Hatóság
közlekedési
Központja
felügyelĘsége
8. A vasúti pálya szélsĘ vágányának
Annak elbírálása kérdésében, hogy a
Nemzeti
Nemzeti
tengelyétĘl számított 100 méteren
vasúti pálya területének nem közlekedési Közlekedési
Közlekedési
belüli elektronikus hírközlési célt
célú igénybevétele a kérelemben foglaltak Hatóság Útügyi, Hatóság
szolgáló építmény építése,
szerint vagy további feltételek mellett - a Vasúti és
Központja
elhelyezése, megszüntetése esetén,
tervezett igénybevétel a vasút állagára, a Hajózási Hivatala
ha a vasúti pályahálózat mĦködtetĘje vasúti forgalom biztonságára, a vasút
hozzájárulásának a megtagadását
kezelĘ fenntartási, üzemeltetési
vagy a hozzájárulásban elĘírt
feladatainak ellátására, fejlesztési
feltételeket sérelmesnek tartja.
terveinek végrehajtására gyakorolt hatása
alapján - engedélyezhetĘ-e.
9. Elvi engedélyezési, építési, bontási
Annak elbírálása kérdésében, hogy az
fĘvárosi és
Kulturális
és építési engedélytĘl való eltérés
építmény vagy egyéb mĦtárgy
megyei
Örökségvédelm
engedélyezésére irányuló eljárásban, megvalósítása a kulturális örökség
kormányhivatal
i Hivatal
ha az építményt vagy egyéb
védelme jogszabályban rögzített
kulturális
mĦtárgyat régészeti lelĘhelyen,
követelményeinek a kérelemben foglaltak örökségvédelmi
régészeti védĘövezet területén,
szerint vagy további feltételek mellett
irodája
mĦemléki területen vagy külön
megfelel-e.
jogszabályban meghatározott esetben
mĦemléket érintĘ módon valósítják
meg.
10. Ha az építmény vagy egyéb mĦtárgy Annak elbírálása kérdésében, hogy
Magyar
külterületen valósul meg.
a) a bányászati vagy gázipari
bányakapitányság Bányászati és
létesítmények biztonsági övezetében
Földtani
történĘ építés,
Hivatal
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem
rendelkezĘ felhagyott bányával,
meddĘhányóval, célkitermelĘ hellyel,
bányászati tevékenységgel érintett egyéb
területen ill. a 300 m2-nél nagyobb
alapterületĦ, bányászati módszerekkel
kialakított föld alatti térségekkel érintett
területen való építés,
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c) a nyilvántartott ásványi nyersanyag
lelĘhelyen, bányatelken történĘ építés a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett mĦszaki biztonsági
szempontból engedélyezhetĘek-e.
Továbbá az építés során kitermelt ásványi
nyersanyag használatának,
értékesítésének, hasznosításának feltételei,
a fizetendĘ bányajáradék mértéke
meghatározása, az építmény építésföldtani
megalapozottságának megítélése
kérdésében, kivéve, ha a
településrendezési tervek vagy a helyi
építési szabályzat megállapításakor a
földtani követelmények már tisztázottak.
”

39. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
39. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A területrendezési hatósági eljárásban közremĦködĘ szakhatóságok
1.

Bevonás és közremĦködés feltétele
Vizsgálandó szakkérdés
A közúthálózat fĘ elemei A közlekedési hálózat egységességének
gyorsforgalmi utak, és fĘutak - és az
biztosíthatósága, a közútfejlesztési érdekek
országos vasúti törzshálózat elemei
érvényesíthetĘsége.
esetén, a pontosítási és az eltérési
eljárásnál.
A gyorsforgalmi úton és fĘúton,
valamint a vasúti törzshálózaton, a
Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak
esetén, a pontosítási eljárásnál.
HatárátkelĘk és határátlépési pontok a
gyorsforgalmi- és fĘúthálózat, valamint
a vasúti törzshálózat esetén, a
pontosítási eljárásnál.
A repülĘterek esetén, a pontosítási
eljárásnál.
Országos kerékpárút törzshálózat elemei
esetén, a pontosítási és az eltérési
eljárásnál.
Nemzetközi és országos jelentĘségĦ vízi
utak, közforgalmú kikötĘk esetén, a
pontosítási eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ mellékút esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ kerékpárút esetén,
valamennyi eljárásnál.
Vasúti mellékvonal esetén, valamennyi
eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ közforgalmú kikötĘ
esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ híd esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ logisztikai központ

Szakhatóság
Országos közúthálózatba
tartozó autópályák, autóutak és a
közúti határátkelĘhelyek
közlekedési építményei, továbbá
Dunán és a Tiszán tervezett
nagy hidak esetén:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
RepülĘterek esetében:
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Minden más esetben:
FĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
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esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ nyilvános
kereskedelmi repülĘtér esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentĘségĦ határátkelĘhely
esetén, valamennyi eljárásnál.
Minden esetben.

3.

Minden esetben.

4.

Minden esetben.

5.

Minden esetben.

6.

Szénhidrogén szállítóvezeték
érintettsége esetén, valamennyi
eljárásnál. Amennyiben a kérelem az
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
övezetét vagy a földtani veszélyforrás
területének övezetét érinti. Nem kell a
szakhatóságot bevonni, ha a kérelem
egyéb térségi övezeti határnak a
pontosítására irányul.
AtomerĘmĦ esetén, a pontosítási
eljárásnál.

7.
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A területrendezési tervekben rögzített
környezetvédelmi,
környezetvédelemi, természetvédelmi és
természetvédelmi és vízügyi
tájvédelmi szabályozás, továbbá a
felügyelĘség
környezet, természet és táj védelmére
vonatkozó jogszabályban rögzített
követelmények érvényesülése.
Országos jelentĘségĦ meglévĘ
szükségtározók, megvalósuló árvízi tározók
és új vízi építmények esetén, valamint az
1 millió m3-t meghaladó, de 10 millió m3nél kisebb tározási lehetĘségek esetén a
vízgazdálkodás jogszabályi
követelményeinek érvényesülése
kérdésében.
A területrendezési tervekben rögzített
kulturális örökség-védelmi szabályozás,
továbbá a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek
érvényesülése.
A termĘföld minĘségi védelme kérdésében,
valamint erdĘ esetében annak az erdĘrĘl és
az erdĘ védelmérĘl szóló törvény szerinti
elbírálása, hogy az érintett erdĘterület
igénybevétele a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
engedélyezhetĘ-e.
A termĘföld mennyiségi védelme.

A szénhidrogén vezetékek esetén a
szakkérdés a mĦszaki-biztonsági
követelmények érvényesítésére vonatkozik.
A nyilvántartott ásványi nyersanyag
lelĘhelyek figyelembevételételének
biztosítása, a felszínmozgás
veszélyeztetésének megítélése
felszínmozgásra utaló jellegek vizsgálata.
A atomerĘmĦ esetén a szakkérdés a
nukleáris-biztonsági követelmények
érvényesítésére vonatkozik.

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

termĘföld minĘségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága, erdĘ
esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
körzeti földhivatal, több körzeti
földhivatal illetékességi területét
érintĘ esetekben a megyei
kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
bányakapitányság

Országos Atomenergia Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

•

31485

2010. évi 200. szám

AtomerĘmĦnek nem minĘsülĘ
erĘmĦvek esetén, a pontosítási és a
beillesztési eljárásnál.
A kiserĘmĦ (az 5 MW, és ezt
meghaladó, de 50 MW-nál kisebb
teljesítményképességĦ erĘmĦ) esetén, a
pontosítási és a beillesztési eljárásnál.
A 120 kV-os elosztóhálózat esetén,
valamennyi eljárásnál.
A villamos-átviteli hálózat távvezeték
elemei esetén, valamennyi eljárásnál.

A szakkérdés a mĦszaki-biztonsági
fĘvárosi és megyei
követelmények érvényesítésére vonatkozik. kormányhivatal mérésügyi és
mĦszaki biztonsági hatósága

”

40. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
40. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 106. és 107. sora helyébe az
alábbi szöveg lép:

( A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
épület
„106. rekonstrukció

107. hajózás és
víziközlekedés

Duna jp.
83+250 tkm Bölcske
Védelmi Központ
épületének felújítása
a projekt megvalósítása
során szükségessé váló
hajózási tevékenység és
víziközlekedési
forgalomszabályozási
engedélyek

építésügyi
hatósági engedély

Tolna Megyei
Kormányhivatal

építésügyért
felelĘs miniszter

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
”

2. A 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. Vízügyi hatósági engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

az illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
6. tĦzvédelem

7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy

11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

•
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bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve *
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. földtan

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
bányakapitányság

4. bányászat

bányakapitányság

2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés

5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
6. tĦzvédelem

7. honvédelem

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke fĘnöke

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
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8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy

11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve *
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelĘség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. földtan

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
bányakapitányság

4. bányászat

bányakapitányság

2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés

5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
6. tĦzvédelem

7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve *

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
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11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

•
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Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

* Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat a
Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”

41. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
41. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 5.1. sora helyébe az alábbi sor
lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
„ 5.1. vízimunka,
közlekedési
korlátozás,
rakodási
tevékenység

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti
Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Központja”
Hajózási Hivatala

2. A 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. Vízügyi hatósági engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan
4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
bányakapitányság
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a Budapesti
RendĘr-fĘkapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság
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6. tĦzvédelem

7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy
11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan
4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
6. tĦzvédelem

7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
bányakapitányság
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a Budapesti
RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága

földügyért felelĘs miniszter

honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
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8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy
11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága
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MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

3. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan
4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetébe
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
6. tĦzvédelem

7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelmi, természetvédelmi és Országos Környezetvédelmi,
vízügyi felügyelĘség
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
bányakapitányság
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság, a fĘvárosban a Budapesti
RendĘr-fĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fĘvárosban a FĘvárosi
TĦzoltó-parancsnokság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

földügyért felelĘs miniszter

honvédelemért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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10. egészségügy
11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal „
”

42.
42.melléklet
mellékletaa351/2010.
351/2010.(XII.
(XII.30.)
29.)Korm.
Korm.rendelethez
rendelethez

1. A 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7.1. sora helyébe az alábbi sor
lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
7.1.

vízimunka,
közlekedési
korlátozás, rakodási
tevékenység

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

2. A 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. Vízügyi hatósági engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy
2. közlekedés
2.1. közút

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

fĘvárosi és megyei kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. földtan

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
bányakapitányság

4. bányászat

bányakapitányság

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
6. tĦzvédelem
7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy

11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

•
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a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Környezetvédelmi engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. földtan

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
bányakapitányság

4. bányászat

bányakapitányság

2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elĘl el nem
zárt magánutak esetében
6. tĦzvédelem
7. honvédelem

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
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8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy

11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

megyei kormányhivatal földhivatala,
a fĘvárosban a fĘvárosi
kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal”
”

43.
43.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1.-2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
(1) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11. sora helyébe az alábbi sor lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
„11.

Ingói
szivattyútelep
energiaellátó
vezeték bontása,
létesítmény szám:
X/E

Zalavár

villamosenergiaipari építésügyi
hatósági engedély

GyĘr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
MĦszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal”

(2) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. sora helyébe az alábbi sor lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
„13.

Maróvölgyi Déli
részöblözet 6811.
sz. összekötĘ út,
útcsatlakozás,
létesítmény szám:
XII/DMcs; DSö;
DSSz

Sávoly,
Somogysámson

útügyi építési
engedély

Somogy Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
FelügyelĘsége

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központja”
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(3) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 25. sora helyébe az alábbi sor lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
„ 25.

20kV-os vezeték
áthelyezése

Zalavár

villamosenergiaipari építésügyi
hatósági engedély

GyĘr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
MĦszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal ”

(4) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 31. sora helyébe az alábbi sor lép:
(A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok)
„31.

vízimunka,
közlekedési
korlátozás,
rakodási
tevékenység

hajózási hatósági
engedélyek

Nemzeti
Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Központja”
Hajózási Hivatala

(5) A 80/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet e helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. Vízügyi hatósági engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. építésügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan
4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

építésügyért felelĘs miniszter

Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
bányakapitányság
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság
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6. tĦzvédelem
7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem
8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy
11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

2. Építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások)
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
2. közlekedés
2.1. közút

2.2. vasút, hajózás
2.3. légi közlekedés
3. földtan
4. bányászat
5. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
6. tĦzvédelem
7. honvédelem
8. földmĦvelésügy
8.1. termĘföldvédelem

8.2. talajvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelmi, természetvédelmi és Országos Környezetvédelmi,
vízügyi felügyelĘség
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
bányakapitányság
bányakapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
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8.3. erdĘvédelem
9. kulturális örökségvédelem
10. egészségügy
11. hírközlés
12. mĦszaki biztonság

megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
FĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága
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MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

3. Útügyi építési engedély
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy
2. építésügy
3. közlekedés
3.1. légi közlekedés
3.2. vasúti közlekedés
3.3. vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minĘsített belvizet
és kikötĘt érintĘ ügyekben (az
úszómĦves kikötĘ kivételével)
b) a vízi úttá nem minĘsített
belvizet és úszómĦves kikötĘt
érintĘ ügyekben
4. földtan
5. bányászat
6. rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
7. tĦzvédelem
8. honvédelem
9. földmĦvelésügy
9.1. termĘföldvédelem

9.2. talajvédelem
9.3. erdĘvédelem
10. kulturális örökségvédelem

ElsĘ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

környezetvédelmi, természetvédelmi és Országos Környezetvédelmi,
vízügyi felügyelĘség
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
építésügyért felelĘs miniszter
illetékes fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

bányakapitányság
bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a) Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) illetékes megyei rendĘrfĘkapitányság

a) rendészetért felelĘs miniszter
b) Országos RendĘr-fĘkapitányság

illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter

megyei kormányhivatal földhivatala, a
fĘvárosban a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

földügyért felelĘs miniszter

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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11. egészségügy
12. hírközlés
13. mĦszaki biztonság

fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága

Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal „
”

44.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez
44.
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérĘl, valamint a bírságolással
összefüggĘ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletének
módosítása
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérĘl, valamint a bírságolással
összefüggĘ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletének
42. sorszámú sorában az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát”
szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságot” szöveg lép.
45.
45.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

„5. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez
Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közremĦködĘ szakhatóságok
„1.

2.

Ha a tervezett építmény
borászati tevékenység
folytatására alkalmas
önálló rendeltetési
egységet tartalmaz, az
építmény építése, ilyen
rendeltetésĦ helyiséget
tartalmazó bĘvítése,
átalakítása esetén.
Ha a tevékenység vagy
építmény termĘföldön
valósul meg

A tervezett építmény
alkalmas-e - és ha igen,
milyen feltételekkel - arra,
hogy abban a
szĘlĘtermelésrĘl és a
borgazdálkodásról szóló
törvény szerinti borászati
tevékenységet végezzék.

a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi
hatósági engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

a megyei
MezĘgazdasági
kormányhivatal Szakigazgatási
élelmiszerláncHivatal
biztonsági és
állategészségügyi
igazgatósága

A termĘföld minĘségi
védelmére vonatkozó
jogszabályi
követelmények érvényre
juttatása, valamint az
erdĘre gyakorolt hatások
vizsgálata.

a) építési engedély,
b) összevont építésügyi
hatósági engedély,
c) fennmaradási
engedély

TermĘföld
MezĘgazdasági
minĘségi
Szakigazgatási Hivatal
védelme
tekintetében a
megyei
kormányhivatal
növény-és
talajvédelmi
igazgatósága ;
ErdĘre gyakorolt
hatások
tekintetében a
megyei
kormányhivatal
erdészeti
igazgatósága
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3.1. Állatrakodó,
állatvásártér, felvásárló
hely, állattartó és
forgalmazó hely,
élelmiszer-forgalmazó
hely, takarmányforgalmazó és -tároló
hely rendeltetésĦ
helyiséget tartalmazó
építmény építése, ilyen
rendeltetésĦ helyiséget
tartalmazó bĘvítése,
átalakítása esetén.

A nemzeti és közösségi
jogi élelmiszer-higiéniai
követelményeknek,
takarmányhigiéniai és
más, a takarmányok
elĘállítására, forgalomba
hozatalára és
felhasználására vonatkozó
követelményeknek, a nem
emberi fogyasztásra szánt
állati melléktermékekre
vonatkozó egészségügyi
elĘírásoknak, az állategészségügyi
szabályoknak és a
mezĘgazdasági
haszonállatok tartása
követelményeinek való
megfelelés.
A nemzeti és közösségi
3.2. Állatklinika,
jogi élelmiszer-higiéniai
állatkórház, állatorvosi
követelményeknek,
rendelĘ, laboratórium,
takarmányhigiéniai és
országos, illetve
nemzetközi részvétellel más, a takarmányok
elĘállítására, forgalomba
tartott állatkiállítás,
hozatalára és
állatbemutató,
felhasználására vonatkozó
állatverseny, állatkert,
követelményeknek, a nem
vadaspark, kegyeleti
állattemetĘ (hullaégetĘ), emberi fogyasztásra szánt
állati tetemállati melléktermékekre
vonatkozó egészségügyi
hulladékgyĦjtĘ hely,
gyĦjtĘ-átrakó telep,
elĘírásoknak, az állategészségügyi
kezelĘ és feldolgozó
üzem, élelmiszert
szabályoknak és a
mezĘgazdasági
elĘállító hely,
takarmány-elĘállító hely, haszonállatok tartása
követelményeinek való
mesterséges
megtermékenyítĘ,
megfelelés.
embrióátültetĘ, baromfiés halkeltetĘ állomás,
méhanyanevelĘ telep
rendeltetésĦ helyiséget
tartalmazó építmény
építése, ilyen
rendeltetésĦ helyiséget
tartalmazó bĘvítése,
átalakítása esetén.

4.

Munkavégzés céljára
szolgáló építmény
építése, bĘvítése,
átalakítása esetén, az
országos
településrendezési és
építési
követelményekrĘl
szóló szabályozás
szerint az egyes
területfelhasználási
egységeken
kivételesen
elhelyezhetĘ építmény
építése esetén
hulladékledobót,
gyógykezelés céljára
szolgáló önálló

A higiénés és
egészségvédelmi, az
ivóvíz minĘségi, a
települési szilárd és
folyékony hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelményeknek
való megfelelés.
Munkavégzés céljára
szolgáló építmények
esetében a kémiai
biztonságra vonatkozó
jogszabályi
elĘírásoknak való
megfelelés.
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a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi
hatósági engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

megyei
megyei
kormányhivatal kormányhivatal
kerületi állatélelmiszerláncegészségügyi és biztonsági és
élelmiszerállategészségügyi
ellenĘrzĘ hivatala igazgatósága

a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi
hatósági engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

a megyei
MezĘgazdasági
kormányhivatal Szakigazgatási Hivatal
élelmiszerláncbiztonsági és
állategészségügyi
igazgatósága

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

fĘvárosi és
megyei
kormányhivat
al kistérségi
népegészségü
gyi intézete

FĘvárosi és
megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve*

MAGYAR KÖZLÖNY
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rendeltetési egységet
tartalmazó épület
építése esetén.

5.

Vezeték nélküli
távközlési építmény
esetén.

6.

Az „A”-„C”
tĦzveszélyességi
osztályba tartozó
épületek, az „A”-„B”
tĦzveszélyességi
osztályú helyiségeket
tartalmazó épületek, az
500 m2 - szintenkénti
összesített - alapterület
feletti közösségi
helységet tartalmazó
épület, valamint „D”„E” tĦzveszélyességi
osztályba tartozó ipari,
mezĘgazdasági és
tároló épületek,
minden nagy forgalmú
vagy
tömegtartózkodásra
szolgáló épület,
mozgásukban,
cselekvĘképességükbe
n korlátozott
személyek
befogadására,
elhelyezésére szolgáló
helyiséget tartalmazó
épületek, a
pinceszintek
kivételével a
kétszintesnél nagyobb
szintszámú lakó- és
üdülĘépületek építése
esetén.

Az egészségvédelem
biztosítása az országos
építési
követelményekrĘl
szóló
kormányrendeletben
meghatározott egyes
épületszerkezetek és
helyiségek létesítési
követelményeitĘl való
eltéréshez
hozzájárulás.
A sugár-egészségügyi
követelményeknek
való megfelelés, annak
feltételei.

Az épület
kialakítására
vonatkozó tĦzvédelmi
elĘírások betartatása,
valamint a szomszédos
telkeken álló épületek
között tartandó
tĦztávolság
mértékének, ennek
hiányában a kialakítás
feltételeinek
meghatározása.
A tĦzvédelem
biztosítása
szempontjából az
országos építési
követelményekrĘl
szóló
kormányrendeletben
meghatározott egyes
épületszerkezetek és
helyiségek létesítési
követelményeitĘl való
eltéréshez
hozzájárulás.

a) elvi építési
engedély
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély
a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

FĘvárosi és
megyei
kormányhivat
al
népegészségü
gyi
szakigazgatás
i szerve*
Sugáregészségügyi
Decentruma
elsĘ fokon
eljáró
tĦzvédelmi
szakhatóság

Országos
TisztifĘorvosi
Hivatal

másodfokon eljáró
tĦzvédelmi
szakhatóság
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7.

Életvédelmi
rendeltetésĦ
építmények,
óvóhelyek építése,
átalakítása,
megszüntetése esetén.

Ha az építési
8.1. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles és az
építési tevékenység
végzésére külterületen,
valamint belterület
esetén természeti
területen, országos
jelentĘségĦ védett
természeti területen,
Natura 2000 területen,
barlang védĘövezetén
kerül sor, továbbá ha
barlangot, egyedi
tájértéket közvetlenül
érint.
Ha az építési
8.2. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és a
felszín alatti vizek
védelmérĘl szóló
jogszabály szerinti
szennyezĘ anyag
elhelyezésével, a
földtani közegbe
történĘ közvetlen
bevezetésével, a
felszín alatti vízbe
történĘ közvetett
bevezetésével,
beleértve az idĘszakos
vízfolyásokba történĘ
bevezetést is, a felszín
alatti vízbe történĘ
közvetlen bevezetésével jár együtt.

A jogszabályban elĘírt
polgári védelmi
követelmények
érvényre juttatása
érdekében.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység
- ide nem értve az 1. §
(2) bekezdés e) pontja
szerinti esetkört -,
illetve az építményben
folytatott tevékenység
a természet és a táj
védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi
jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység,
illetve az építményben
folytatott tevékenység
a felszín alatti vizek, a
felszíni vizek,
valamint az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

•

2010. évi 200. szám

a létesítmény
helye szerint
illetékes
megyei
katasztrófavé
delmi
igazgatóság, a
fĘvárosban a
FĘvárosi
Polgári
Védelmi
Igazgatóság
környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

MAGYAR KÖZLÖNY
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Ha az építési
8.3. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és a
felszíni vizekbe,
illetve azok medrébe
bármilyen
halmazállapotú,
vízszennyezést okozó
anyag juttatásával jár
együtt.
Ha az építési
8.4. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és az
építmény, illetve a
tevékenység a
vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást
szolgáló
vízilétesítmények
védelmérĘl szóló
külön jogszabályban a
védĘterületek és
védĘidomok
övezeteire vonatkozó
mellékletben szerepel.
Ha az építési
8.5. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és
arra parti sávban,
nagyvízi mederben
kerül sor.
Ha az építési
8.6. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és a
hulladék kezelésével

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység
a felszín alatti vizek, a
felszíni vizek,
valamint az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység
a felszín alatti vizek, a
felszíni vizek,
valamint az
ivóvízbázis védelmére
vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi
hatósági engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építési tevékenység
az árvíz és a jég
levonulására, a
mederfenntartásra
milyen hatást
gyakorol.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
milyen hulladék
keletkezik és annak
kezelése megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
elĘírásoknak.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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kapcsolatos
építmények építése,
bĘvítése vagy
átalakítása
engedélyezésére
irányul.
Ha az építési
8.7. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és az
építmény a kistérségi
székhely település
jegyzĘjének
hatáskörébe nem
tartozó zaj- vagy
rezgéskibocsátással
üzemel.
Ha az építési
8.8. tevékenység, illetve az
építményben folytatott
tevékenység nem
környezeti
hatásvizsgálat, vagy
nem egységes
környezethasználati
engedély köteles, és az
építmény a kistérségi
székhely település
jegyzĘjének
hatáskörében nem
tartozó légszennyezĘ
anyag kibocsátással
üzemel.
9. A bányafelügyelet
építésügyi hatósági
engedélyéhez kötött
sajátos
építményfajtákhoz
kapcsolódó épületek
esetében, ha az
építmény
engedélyezése
tárgyában nem a
bányafelügyelet az
eljáró hatóság:
a) a kérelem
külterületi ingatlanon,
vagy elfogadott
rendezési tervvel nem
rendelkezĘ település
belterületi ingatlanán
elhelyezkedĘ
bányászati vagy
gázipari létesítmény
biztonsági övezetét,
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engedély

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építmény
zajkibocsátása
megfelel-e a
környezeti zaj és
rezgés elleni védelem
követelményeinek.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Jogszabályban foglalt
követelmények alapján
annak elbírálása, hogy
az építménybe
tervezett tevékenység
megfelel-e az elérhetĘ
legjobb technika
alapján meghatározott
levegĘvédelmi
követelményeknek
és elĘírásoknak,
valamint a védelmi
övezet kijelölési
szabályainak.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) bontási engedély,
e) használatbavételi
engedély,
f) fennmaradási
engedély

környezetvédelmi,
természetvéde
lmi és vízügyi
felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

Az a) és c) pont
esetében annak
elbírálása, hogy az
építés a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek
mellett mĦszaki
biztonsági és
építésföldtani
szempontból
engedélyezhetĘ.
A b) pont esetében az
építés során kitermelt
ásványi nyersanyag
felhasználásának
(értékesítés,
hasznosítás) feltételei,
a fizetendĘ
bányajáradékra
vonatkozó feltételek
meghatározása.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

bányakapitán
yság

Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY
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bányászati
tevékenységgel
érintett területet,
illetve a 300 m2 -nél
nagyobb alapterületĦ,
bányászati
módszerekkel
kialakított föld alatti
térségekkel érintett
területet érint,
b) az építési
tervdokumentációban
meghatározott
mértékĦ alapozáshoz
vagy felszín alatti
tároló kiképzéséhez
szükséges ásványi
nyersanyag
mennyiséget
meghaladó
mennyiségĦ ásványi
nyersanyagnak az
építési területrĘl
történĘ tervezett
elszállítása esetén,
valamint az 1,0 métert
meghaladó
tereprendezés esetén,
ha az ásványi
nyersanyag
elszállítással jár,
c) a kérelem
felszínmozgás
veszélyes területet
érint.
10. Az államhatártól
számított
a) 100 méteren belül
épülĘ építmény esetén,
b) 10 kilométeren
belül épülĘ lĘtér
esetén.

11. Ha az építési
tevékenység
1. külön jogszabály
alapján
a) hatósági felügyelet
alá tartozó
nyomástartó
berendezést,
b) éghetĘ vagy
veszélyes folyadék
tartályt,
c) ipari vagy
mezĘgazdasági
gázfogyasztó

A határrend
fenntartásához, a
határrend-sértések és
határesemények
megelĘzéséhez
szükséges
jogszabályban
meghatározott
feltételek
meghatározása
kérdésében.
A bevonás
feltételeként
meghatározott
építményekkel,
berendezésekkel
összefüggĘ
jogszabályban
meghatározott mĦszaki
biztonsági
követelmények.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

megyei,
Országos RendĘrfĘvárosi
fĘkapitányrendĘrság
fĘkapitányság

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

fĘvárosi és
Magyar
megyei
Kereskedelmi
kormányhivat Engedélyezési
al mérésügyi Hivatal
és mĦszaki
biztonsági
hatósága
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készüléket,
2. legalább 50 kW
beépített
összteljesítményĦ, 0,4
kV vagy nagyobb
feszültségĦ villamos
berendezést, rendszert,
3. a nem közforgalmú
üzemanyagtöltĘ
állomáson lévĘ
cseppfolyós vagy
cseppfolyósított,
illetve sĦrített gáz
üzemanyagtöltĘ
berendezést érint.
12. A repülĘtér és a
repülés biztonságát
szolgáló
jogszabályban
meghatározott földi
berendezések
jogszabályban
meghatározott
biztonsági övezetén
belül létesített minden
építmény építése
esetén, a repülĘtér
telekhatárától mért 15
kilométer távolságon
belül 40 méternél,
bárhol másutt a
beépítésre szánt
területen 100
méternél, beépítésre
nem szánt területen 50
méternél magasabb
építmény építése,
építménymagasságot
növelĘ bĘvítése,
helikopterállomás és
leszállóhely telkének
szélétĘl mért 500
méteren belül 40
méternél magasabb
építmény építése,
bĘvítése esetén.
13. A közút és
közforgalom elĘl el
nem zárt magánút
területén, az alatt vagy
felett, a közutak
külterületi szakaszán a
közút tengelyétĘl
számított 50 méteren,
autópálya, autóút,
valamint kijelölt
fĘútvonal esetén 100
méteren belüli
építmény, valamint
belterületen ipari,

a) A polgári célú
repülés biztonsága
érdekében az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésĦ
berendezések
mĦködésére és a
légiközlekedés
biztonságára.
b) Az állami célú
repülés biztonsága
érdekében az építmény
elhelyezése,
magassága közvetlen
és közvetett hatásainak
vizsgálata a
légiközlekedésre, a
földi telepítésĦ
berendezések
mĦködésére és a
légiközlekedés
biztonságára.

Annak elbírálása,
hogy az építmény,
vagy ahhoz
kapcsolódóan a közút
területének nem
közlekedési célú
igénybevétele a közúti
forgalom biztonságára,
a közút fejlesztési
terveinek
végrehajtására, a
közútkezelĘ
fenntartási,
üzemeltetési
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a) Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

a) – b)
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Légügyi
Hivatala
b) honvédelemért
felelĘs miniszter

Országos közút esetén

MAGYAR KÖZLÖNY
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kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, vagy
egyéb szolgáltatási
célú építmény építése,
bĘvítése esetén, ha
a) az építményhez
kapcsolódó közúti
forgalom út, vagy az
építmény építéséhez
szükséges,
közforgalom elöl
elzárt parkoló építését
teszi szükségessé,
b) az építtetĘ a
közútkezelĘi
hozzájárulás
megtagadását vagy a
hozzájárulásában
elĘírt feltételeket
sérelmesnek tartja.

feladatainak ellátására,
a közút állagára
gyakorolt hatása
alapján
engedélyezhetĘ-e a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett.

a) gyorsforgalmi út, valamint
közúti határátkelĘhely közlekedési
építményei esetén:
Nemzeti
Nemzeti
Közlekedési Közlekedési
Hatóság
Hatóság Központja
Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala
b) egyéb országos közút esetén:
Illetékes
Nemzeti
fĘvárosi és
Közlekedési
megyei
Hatóság Központja
kormányhivat
al közlekedési
felügyelĘsége
Helyi közút esetén
a) a települési önkormányzat
tulajdonában lévĘ helyi közutak
esetén:
Illetékes
Nemzeti
fĘvárosi és
Közlekedési
megyei
Hatóság Központja
kormányhivat
al közlekedési
felügyelĘsége
b) a fĘvárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában lévĘ
helyi közutak esetén:
FĘjegyzĘ
Budapest FĘváros
Kormányhivatala
Közlekedési
FelügyelĘsége
c) a fĘvárosi önkormányzat
tulajdonában lévĘ helyi közutak
esetén:
Budapest
Nemzeti
FĘváros
Közlekedési
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14. Zajra vagy rezgésre
érzékeny építmények,
valamint környezeti
hatás-vizsgálathoz
kötött, illetve külön
jogszabályban
meghatározott
veszélyes anyagok
gyártására,
feldolgozására,
tárolására szolgáló
létesítmények építése,
elhelyezése,
megszüntetése esetén
a vasúti pálya szélsĘ
vágányának
tengelyétĘl számított
100 méteren belüli,
egyéb építmények
esetében 50 méteren
belüli övezetben, ha az
engedélyes a vasúti
pályahálózat
mĦködtetĘje
hozzájárulásának a
megtagadását vagy a
hozzájárulásban elĘírt
feltételeket
sérelmesnek tartja.
15. A víziutak medrétĘl
és a kikötĘk,
átkelések, parti és
vízterületétĘl 50
méternél kisebb
távolságban épülĘ tĦz, és 100 méternél
kisebb távolságban
épülĘ
robbanásveszélyes
anyagok gyártását,
tárolását,
forgalmazását
szolgáló, valamint az
50 méternél kisebb
távolságban épülĘ
hajózási parti jelzések
láthatóságát
befolyásoló, a jelentĘs
fénykibocsátású, a
hajók part mellé
kikötését és a partra
történĘ kijárást
korlátozó építmények
építése esetén.
Régészeti lelĘhelyen,
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Kormányhiva Hatóság Központja
tala
Közlekedési
FelügyelĘség
e
Nemzeti
Nemzeti
Közlekedési Közlekedési
Hatóság
Hatóság Központja
Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Annak elbírálása,
hogy a vasúti pálya
területének és
védĘtávolságának nem
közlekedési célú
igénybevétele a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
- a tervezett
igénybevétel a vasút
állagára, a vasúti
forgalom biztonságára,
a vasúti pályahálózat
mĦködtetĘje
fenntartási,
üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására
gyakorolt hatása
alapján engedélyezhetĘ-e.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

A tervezett építmény
nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy
indokolatlan
mértékben a polgári
célú vízi közlekedést,
illetve a hajózási
létesítmények
mĦködését.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Útügyi,
Vasúti és
Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Annak elbírálása

a) elvi építési

fĘvárosi és

Kulturális

MAGYAR KÖZLÖNY
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16. régészeti védĘövezet
1. területén, illetve
mĦemléki területen,
továbbá mĦemléket
érintĘ módon
megvalósuló építési
tevékenység esetén.

MĦemléki területen,
16. védetté nyilvánított
2. régészeti lelĘhelyen,
továbbá mĦemléket
érintĘ módon
megvalósuló bontási
tevékenység esetén.

17. Honvédelmi és
katonai célú építmény
mĦködési vagy
védĘterületén belüli
építmény építése
esetén.

kérdésében, hogy az
építési tevékenység a
kulturális örökség
védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
bontási tevékenység a
kulturális örökség
védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
A Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
biztosíthatóak-e.

engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi engedély,
e) fennmaradási
engedély

megyei
Örökségvédelmi
kormányhivat Hivatal
al kulturális
örökségvédel
mi irodája

bontási engedély

fĘvárosi és
Kulturális
megyei
Örökségvédelmi
kormányhivat Hivatal
al kulturális
örökségvédel
mi irodája

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély
18. A gyógykezelés
A biztonságos
a) elvi építési
céljára szolgáló önálló betegellátáshoz
engedély,
rendeltetési egység
szükséges orvosb) építési engedély,
vagy helyiség egyéb
szakmai és ápolásc) összevont
önálló rendeltetési
szakmai feltételek
építésügyi hatósági
egységet is tartalmazó meglétének
engedély,
épületben történĘ
vizsgálatával, valamint d) használatbavételi
elhelyezése esetén.
az épület egyéb, önálló engedély,
rendeltetési egységei
e) fennmaradási
higiénés,
engedély
közegészségügyijárványügyi biztonsága
megteremtésével
kapcsolatos
szakkérdések.

Honvéd
Vezérkar
fĘnöke

honvédelemért
felelĘs miniszter

FĘvárosi és
megyei
kormányhivat
al kistérségi,
fĘvárosi
kerületi
népegészségü
gyi intézete

FĘvárosi és
megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve*

* Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó

feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”

31508
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46. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
46. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértĘi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletének módosítása
a) a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletébe foglalt táblázat 5. pontja helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„
[A területek megjelölése, amelyeken az
igazságügyi szakértĘi szakterületek
bejegyezhetĘk a névjegyzékben]
5. közlekedési terület

[ Szakhatóság]

a) a b) és c) pontban foglalt kivétellel a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
b) gépjármĦ-közlekedési mĦszaki (javítás, karbantartás,
jármĦértékelés); környezetvédelem a közlekedésben;
közlekedés pszichológia, közúti szállítás, fuvarozás;
közúti jármĦ vizsgálat; közúti jármĦtervezés mĦszaki;
közúti közlekedésbiztonsági mĦszaki
(balesetelemzés); közúti közlekedési forgalmi, tároló
és fenntartó; létesítmények technológiai tervezése és
fenntartása; mobil rakodógép, rakodásgépesítés
szakterületeken a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti GépjármĦ-közlekedési Hivatala
c) az ejtĘernyĘ, függĘvitorlázó, helikopter, repülĘgép,
siklóernyĘ és vitorlázógép légi üzemeltetése; az
ejtĘernyĘ, függĘvitorlázó, siklóernyĘ és vitorlázógép
tervezése, gyártása, javítása, karbantartása; a
helikopter és repülĘgép mĦszaki üzemben tartása,
karbantartása; a légiforgalmi szolgálatok
szakterületeken a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala

„
b) a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletébe foglalt táblázat 7. pontja helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
„7. ipari terület

a) a b) pontban foglalt kivétellel a fĘvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és mĦszaki biztonsági
hatósága
b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, szállítás szakterületeken a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal területileg illetékes
bányakapitánysága”

47.
47.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

„3/a. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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48. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
48. Melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeirĘl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet
a) 11. mellékletének 13. d) pontjában „az illetékes MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága” szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága” szövegrész, 13. e) pontjában „az illetékes MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe „a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész lép.
b.) 11. mellékletének a 13. pont f) alpontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
illetékes területi szerve” szövegrész helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája” szöveg lép.
c.) 11. mellékletének 13. h.) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat illetékes regionális intézete” szövegrész helyébe a „a fĘvárosi és megyei
kormányhivatal illetékes* megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép,
d.) 11. mellékletének 13. g) pontjában „Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális
igazgatósága” szövegrész helyébe „a fĘvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége,” szövegrész lép.
e) 11. melléklet 13. pont i) alpontjában az „illetékes megyei (fĘvárosi) földhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, a fĘvárosban a FĘvárosi
kormányhivatal földhivatala” szöveg lép.
2. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeirĘl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklete a
következĘ szöveggel egészül ki:
„* Megjegyzés a 13. ponthoz
A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladatait a Veszprém Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére, Komárom-Esztergom megyére és
Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja el.”
49. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
49. Melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

1.

A
Illetékességi terület
Bács-Kiskun megye

2.

Baranya megye

3.

Békés megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

B
EngedélyezĘ
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Baranya Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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5.

Budapest és Pest megye

6.

Csongrád megye

7.

Fejér megye

8.

GyĘr-Moson-Sopron megye

9.

Hajdú-Bihar megye

10.

Heves megye

11.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

12.

Komárom-Esztergom megye

13.

Nógrád megye

14.

Somogy megye

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

16.

Tolna megye

17.

Vas megye

18.

Veszprém megye

19.

Zala megye

•
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Budapest FĘváros Kormányhivatalának
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
GyĘr-Moson-Sopron Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Jász-Nagykun-Szolnok Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Somogy Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
”

50.
50.melléklet
mellékletaa351/2010.
351/2010.(XII.
(XII.30.)
29.)Korm.
Korm.rendelethez
rendelethez

„4. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez
Az e rendelet szerint a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér
megyére, Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedĘ illetékességgel látja
el.”
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51. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
51. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

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 körérĘl és az eljárás részletes
szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a.) 1. számú mellékletének 1. a) pontjában a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ” szövegrész helyébe a „MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész, az „a
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága”
szöveg,
b) 1. számú mellékletének 2. d) és e) pontjában a „kultúráért felelĘs miniszter” szövegrész
helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi
irodája” szöveg,
c.) 2. számú mellékletének 1. b) pontjában az „a MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó területi szerve” szövegrész helyébe az „a
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szöveg,
d) 2. számú mellékletének 2. d) és e) pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal”
szövegrész helyébe a „fĘvárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája”
szöveg
lép
52.52.
melléklet
a 351/2010.
(XII.
30.)
Korm.
rendelethez
melléklet
a 351/2010.
(XII.
29.)
Korm.
rendelethez

Az Országos Statisztikai AdatgyĦjtési Program adatgyĦjtéseirĘl és adatátvételeirĘl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1396 sorában az
„adatszolgáltatóinak meghatározása” oszlopban szereplĘ „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szövegrész helyett a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja”
szöveggel lép hatályba.
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53. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
53. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 351/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ
hatóságok
Beruházás

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kiemelt
nagyberuházásként
a Vát és Porpác
térségében
megvalósuló
nemzetközi,
interkontinentális,
légiszállítási repülĘtér és
a hozzá kapcsolódó
egyéb építmények,
létesítmények.

Beruházás azonosítója

A beruházás
ElsĘ fokon eljáró
megvalósításával
hatóság
kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások
A Vát közigazgatási
építésügyi hatósági
Vas Megyei
területén lévĘ külterületi engedélyezési eljárások Kormányhivatal
0125/4, 0130/1, 0130/2,
017/12, 017/13, 017/5,
017/4, 036/1, 036/2,
018, 038/3, 038/4,
038/5, 038/6, 038/19,
038/18, 038/11,
038/9, 055/2, 0123/1,
0125/5, 0125/6, 0125/7,
0124, 0123/3, 0123/2,
0118/1, 0113, 0114,
0115, 038/10, 0131/1,
0131/2, 038/17, 038/15,
038/14, 038/13, 038/12,
054, 059, 055/1, 055/2,
038/21, 037, 048,
0123/4, 0123/5, 038/20,
020/10, 038/9, 060,
061/16, 0118/1, továbbá
a Porpác közigazgatási
területén lévĘ külterületi
0100, 0101, 0102, 0103,
0104, 0105/1, 0105/2,
0105/3, 0106,
0107, 0108, 0109, 011,
0110, 0111, 0112, 0113,
0114, 0115, 0116, 0117,
02/10, 02/6, 02/7, 02/8,
02/9, 03/1, 03/2, 04,
060, 07/2, 07/4, 07/5,
070/14, 070/15, 070/17,
070/18,
070/19, 070/2, 070/20,
070/21, 070/22, 07/23,
070/3, 070/5, 070/6,
070/9, 070/10, 070/11,
070/12, 070/13, 076,
077, 078/1, 078/2,
078/3, 078/4, 078/5,

környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

útügyi hatósági
engedélyezési eljárások:
a) gyorsforgalmi utak és
a 30 méter szabad
nyílást meghaladó hidak
esetében
b) az egyéb országos
közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt
magánutak esetében

a) Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala
b) Vas Megyei
Kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége

vízjogi engedélyezési
eljárások

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások

földvédelmi hatósági
eljárások
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Másodfokon eljáró
hatóság

építésügyért
felelĘs miniszter

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
GyĘr-Moson-Sopron
Magyar
Megyei
Kereskedelmi
Kormányhivatal GyĘri Engedélyezési
Mérésügyi és MĦszaki Hivatal
Biztonsági Hatósága
Vas Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Vát közigazgatási
területe tekintetében a
Szombathelyi Körzeti
Földhivatal,
Porpác közigazgatási
területe tekintetében a
Sárvári Körzeti

földügyért felelĘs
miniszter
Vas Megyei
kormányhivatal
földhivatala

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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078/6, 078/7, 082,
084/2, 084/1, 085, 088,
090/1,
090/2, 090/3, 090/4,
földmérési hatósági
090/5, 091, 092, 093,
eljárások
094, 095/2, 095/3 095/4,
095/5, 096, 097, 099,
02/2, 02/3 ingatlannyilvántartási helyrajzi
számú földrészletek.

Földhivatal

Vát közigazgatási
területe tekintetében a
Szombathelyi Körzeti
Földhivatal,
Porpác közigazgatási
területe tekintetében a
Sárvári Körzeti
Földhivatal
erdĘvédelmi hatósági
Vas Megyei
engedélyezési eljárások Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
engedélyezési eljárások Hírközlési Hatóság
Hivatala
bányahatósági
Magyar Bányászati és
engedélyezési eljárások Földtani Hivatal
Veszprémi
Bányakapitányság
talajvédelmi hatósági
Vas Megyei
engedélyezési eljárások Kormányhivatal
Növény- és
talajvédelmi
igazgatósága
kulturális
Vas Megyei
örökségvédelmi hatósági Kormányhivatal
engedélyezési eljárások Kulturális
Örökségvédelmi Iroda
vasúti hatósági
Nemzeti Közlekedési
engedélyezési eljárások Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
beépített tĦzjelzĘ,
Országos
tĦzoltó berendezések
Katasztrófavédelmi
létesítési és
FĘigazgatóság
használatbavételi
RepülĘtéri
ügyeivel kapcsolatos
Katasztrófavédelmi
eljárások
Igazgatósága
tĦzvédelmi hatósági
Országos
ügyekben eltérési
Katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások FĘigazgatóság
a jogszabályokban
Országos
rögzített tĦzvédelmi
Katasztrófavédelmi
hatósági egyeztetésekkel FĘigazgatóság
kapcsolatos hatósági
RepülĘtéri
eljárások
Katasztrófavédelmi
Igazgatósága
azon beépített tĦzoltó
Országos
berendezések létesítési Katasztrófavédelmi
és használatbavételi
FĘigazgatóság
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körĦen nem szabályozott

Vas Megyei
kormányhivatal
földhivatala

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért
felelĘs miniszter
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért
felelĘs miniszter
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19.

zajgátló övezet
kijelölése

20.

repülĘtér létesítésére
irányuló hatósági
eljárások

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi
Hivatala
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Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
”

2. A 351/2009. (XII.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet
lép:

„2. melléklet a 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok

1.
2.

3.

Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
építésügy
környezetvédelem,
tájvédelem,
természetvédelem, vízügy
közlekedés
a) gyorsforgalmi utak, és 30
méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak
esetében
b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom
elĘl el nem zárt magánutak
esetében
c) vasút
d) légi közlekedés
da) polgári célú
db) állami célú

ElsĘ fokon eljáró szakhatóság
Vas Megyei Kormányhivatal
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség

Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
FelügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
da) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
db) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság

földtan és bányászat

5.

rendészet (rendĘrség)
a) gyorsforgalmi utak esetén Országos RendĘr-fĘkapitányság
b) az egyéb országos közutak, Vas Megyei RendĘr-fĘkapitányság
a helyi közutak és a
közforgalom elĘl el nem zárt
magánutak esetén
tĦzvédelem
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság RepülĘtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága
honvédelem
Honvéd Vezérkar fĘnöke
katasztrófavédelem
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
földmĦvelésügy
a) termĘföldvédelem
Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala
b) talajvédelem
Vas Megyei Kormányhivatal Növény-és

7.
8.
9

építésügyért felelĘs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi FĘfelügyelĘség

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

4.

6.

Másodfokon eljáró szakhatóság

da) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
da) honvédelemért felelĘs miniszter
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

rendészetért felelĘs miniszter
Országos RendĘr-fĘkapitányság

Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság

honvédelemért felelĘs miniszter
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság

földügyért felelĘs miniszter
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY
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c) erdĘvédelem
10.

kulturális örökségvédelem

11.

egészségügy

12.

hírközlés

13.

mĦszaki biztonság

14.

nagyfeszültségĦ elektromos
vezeték, nyomástartó
berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghetĘ
folyadékok és olvadék
tartályai
területrendezési tervekkel
való összhang
településrendezési
elĘírásokkal való összhang

15.
16.
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Talajvédelmi Igazgatósága
Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Vas Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
GyĘr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága
GyĘr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága

GyĘr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal állami fĘépítésze
Vas Megyei Kormányhivatal

MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos TisztifĘorvosi Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

területrendezésért felelĘs miniszter
építésügyért felelĘs miniszter
”

54. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
54. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 15/2010. (II.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások
és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ hatóságok
1.

2.

A
Beruházás

B
Beruházás
azonosítója

C
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
hatósági ügyek
Kiemelt
Dunaföldvár
Magyar
nagyberuházásként közigazgatási
Kereskedelmi
a dunaföldvári
területén lévĘ
Engedélyezési
„Pannonia Ethanol külterületi 0111/26, Hivatalról szóló
Zrt. bioetanol
0109, 0116/5
kormányrendelet
elĘállító üzem”
ingatlanszerint a mĦszaki
projekthez
nyilvántartási
biztonsági hatóság
kapcsolódó
helyrajzi számú
hatáskörébe tartozó
építmények és
területek
sajátos
létesítmények.
építményfajták
építésügyi eljárásai

D
ElsĘ fokon eljáró
hatóság

E
Másodfokon eljáró
hatóság

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
MĦszaki
Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

építésügyi
Tolna Megyei
hatósági eljárások Kormányhivatal
(a telekalakítási
eljárás kivételével)
környezetvédelmi Közép-dunántúli
hatósági eljárások Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
útügyi hatósági
Nemzeti
eljárások
Közlekedési
gyorsforgalmi utak Hatóság Útügyi,
és 30 méter szabad Vasúti és Hajózási
nyílást meghaladó Hivatala
közúti hidak
esetében
útügyi hatósági
Tolna Megyei
eljárások az egyéb Kormányhivatal
országos közutak, Közlekedési
helyi közutak és
FelügyelĘsége
közforgalom elĘl el
nem zárt
magánutak
esetében
vízjogi hatósági
Közép-dunántúli
eljárások
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FelügyelĘség
földvédelmi
Paksi Körzeti
hatósági eljárások Földhivatal
ingatlannyilvántartási
hatósági eljárások
telekalakítási
hatósági eljárások

Paksi Körzeti
Földhivatal

11.

földmérési
hatósági eljárások

Paksi Körzeti
Földhivatal

12.

erdĘvédelmi
hatósági eljárások

10.

13.

14.

15.

Paksi Körzeti
Földhivatal

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
hírközlési hatósági Nemzeti Média- és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hivatala
bányahatósági
Magyar
eljárások
Bányászati és
Földtani Hivatal
Pécsi
Bányakapitányság
talajvédelmi
Tolna Megyei
hatósági eljárások Kormányhivatal
növény- és
talajvédelmi
igazgatósága

•

építésügyért
felelĘs miniszter

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Tolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Tolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Tolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Tolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
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16.

kulturális
örökségvédelmi
hatósági eljárások

17.

vasúti hatósági
eljárások

18.

tĦzvédelmi
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
hatósági eljárások
tĦzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési hatósági
eljárások
a jogszabályokban
rögzített
tĦzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások
azon beépített
tĦzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése
jogszabályban
nemzeti
szabványban teljeskörĦen nem
szabályozott
nyomástartó
berendezések,
veszélyes
folyadéktárolók
engedélyezésével
kapcsolatos
hatósági eljárások

19.

20.

21.

22.

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Országos
katasztrófák elleni
Katasztrófavédelmi védekezésért
FĘigazgatóság
felelĘs miniszter
Tolna Megyei
Országos
Katasztrófavédelmi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
FĘigazgatóság

Országos
katasztrófák elleni
Katasztrófavédelmi védekezésért
FĘigazgatóság
felelĘs miniszter

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
MĦszaki
Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal”

”

31518

MAGYAR KÖZLÖNY

2. A 15/2010. (II.5.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

A
Szakhatósági közremĦködés
tárgyköre
építésügy
környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

B
ElsĘ fokú szakhatóság

C
Másodfokú szakhatóság

Tolna Megyei Kormányhivatal építésügyért felelĘs miniszter
Közép-dunántúli
Országos Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
FelügyelĘség
közlekedés: gyorsforgalmi utak Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság
és 30 méter szabad nyílást
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Központja
meghaladó közúti hidak
Hivatala
esetében
közlekedés: az egyéb országos Tolna Megyei Kormányhivatal
közutak, helyi közutak és
Közlekedési FelügyelĘsége
közforgalom elĘl el nem zárt
magánutak esetében
közlekedés: vasút
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
közlekedés: légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
közlekedés: vízi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
földtan és bányászat
Magyar Bányászati és Földtani Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Pécsi Bányakapitányság Hivatal
rendészet (rendĘrség)
Országos RendĘrrendészetért felelĘs miniszter
gyorsforgalmi utak esetén
fĘkapitányság
rendészet (rendĘrség) az egyéb Paksi RendĘrkapitányság
Tolna Megyei RendĘrországos közutak, a helyi
fĘkapitányság
közutak és a közforgalom elĘl
el nem zárt magánutak esetén
tĦzvédelem
Tolna Megyei
Országos Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság FĘigazgatóság
honvédelem
Honvéd Vezérkar fĘnöke
honvédelemért felelĘs
miniszter
katasztrófavédelem
Tolna Megyei
Országos Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság FĘigazgatóság
földmĦvelésügy:
Paksi Körzeti Földhivatal
Tolna Megyei kormányhivatal
termĘföldvédelem
földhivatala
földmĦvelésügy: talajvédelem
Tolna Megyei Kormányhivatal MezĘgazdasági Szakigazgatási
Növény- és talajvédelmi
Hivatal
igazgatósága
földmĦvelésügy: erdĘvédelem Baranya Megyei
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Kormányhivatal Erdészeti
Hivatal
Igazgatósága
kulturális örökségvédelem
Baranya Megyei
Kulturális Örökségvédelmi
Kormányhivatal Kulturális
Hivatal
Örökségvédelmi Irodája

•
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19.

egészségügy

20.

hírközlés

21.

mĦszaki biztonság

22.

élelmiszer-biztonság

Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Baranya Megyei
Kormányhivatal Mérésügyi és
MĦszaki Biztonsági Hatósága
Tolna Megyei Kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága

Országos TisztifĘorvosi
Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
”

55.
55.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

1. A 60/2010. (III.18.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ
hatóságok
A

B

1.

Beruházás

Beruházás
azonosítója

2.

Kiemelt
nagyberuházásként a
dunaalmási „DUNAETANOL Zrt.
Bioetanol-BiogázKiserĘmĦ” projekthez
kapcsolódó építmények,
létesítmények.

3.

4.

5.

6.

Dunaalmás
közigazgatási
területén lévĘ
külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlannyilvántartási
helyrajzi számú
területek

C
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról szóló
kormányrendelet szerint
a mĦszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajták
építésügyi eljárásai
építésügyi hatósági
eljárások
(a telekalakítási eljárás
kivételével)
környezetvédelmi
hatósági eljárások

útügyi hatósági
eljárások gyorsforgalmi
út és 30 méter szabad
nyílást meghaladó
közúti híd esetében
útügyi hatósági
eljárások a C:5 mezĘben
foglaltakon kívüli egyéb
országos közút, a helyi
közút és a közforgalom

D
ElsĘ fokon eljáró
hatóság

E
Fellebbezés
elbírálására
jogosult hatóság

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Tata város jegyzĘje

KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal

Észak-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala

Komárom-Esztergom
Nemzeti
Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Közlekedési
Hatóság Központja
FelügyelĘsége
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7.

elĘl el nem zárt magánút
esetében
vízjogi hatósági
Észak-dunántúli
eljárások
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

8.

földvédelmi hatósági
eljárások

Tatai Körzeti
Földhivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Tatai Körzeti
Földhivatal

10.

telekalakítási hatósági
eljárások

Tatai Körzeti
Földhivatal

11.

földmérési hatósági
eljárások

Tatai Körzeti
Földhivatal

12.

erdĘvédelmi hatósági
eljárások

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pest Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hivatala
bányahatósági eljárások Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Veszprémi
Bányakapitányság
talajvédelmi hatósági
Komárom-Esztergom
eljárások
Megyei Kormányhivatal
Növény- és talajvédelmi
igazgatósága
kulturális
Fejér Megyei
örökségvédelmi hatósági Kormányhivatal
eljárások
Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
vasúti hatósági
Nemzeti Közlekedési
eljárások
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
tĦzvédelmi berendezés Komárom-Esztergom
létesítési és
Megyei
használatbavételi
Katasztrófavédelmi
ügyeivel kapcsolatos
Igazgatóság
hatósági eljárások
tĦzvédelmi hatósági
Országos
ügyekben eltérési
Katasztrófavédelmi
hatósági eljárások
FĘigazgatóság
a jogszabályban
Komárom-Esztergom
rögzített tĦzvédelmi
Megyei
hatósági egyeztetésekkel Katasztrófavédelmi
kapcsolatos hatósági
Igazgatóság
eljárások
azon beépített tĦzoltó
Országos
berendezés létesítési és Katasztrófavédelmi
használatbavételi
FĘigazgatóság

•
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Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal
MezĘgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért
felelĘs miniszter
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért
felelĘs miniszter
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ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amely
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körĦen nem szabályozott
nyomástartó
berendezés, veszélyes
folyadéktároló
engedélyezésével
kapcsolatos hatósági
eljárások
kiserĘmĦ
engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
egészségügyi eljárások

22.

23.

24.

25.

üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység hatósági
engedélyezési eljárása

Fejér Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

Magyar Energia Hivatal -

Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség

Országos
TisztifĘorvosi
Hivatal

környezetvédelemé
rt felelĘs miniszter
”

2. A 60/2010. (III.18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1.
2.

A
Szakhatósági közremĦködés tárgyköre
építésügy

3.

környezetvédelem, természetvédelem és
vízügy

4.

6.

közlekedés gyorsforgalmi út és 30 méter
szabad nyílást meghaladó közúti híd
esetében
közlekedés az A:4 mezĘben foglaltakon
kívüli egyéb országos közút, a helyi közút
és a közforgalom elĘl el nem zárt magánút
esetében
vasúti közlekedés

7.

légi közlekedés

8.

vízi közlekedés

9.

földtan és bányászat

10.

rendészet (rendĘrség) gyorsforgalmi út
esetén

5.

B
ElsĘ fokú szakhatóság
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Észak-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

C
Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs
miniszter
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal közlekedési
felügyelĘsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Veszprémi Bányakapitányság
Országos RendĘr-fĘkapitányság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
rendészetért felelĘs
miniszter
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11.

rendészet (rendĘrség) az A:10 mezĘben
foglaltakon kívüli egyéb országos közút, a
helyi közút és a közforgalom elĘl el nem
zárt magánút esetén
12. tĦzvédelem
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Tatai RendĘrkapitányság

Komárom-Esztergom
Megyei RendĘrfĘkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs
miniszter
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Komárom-Esztergom
Megyei kormányhivatal
földhivatala
MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

13.

honvédelem

Honvéd Vezérkar fĘnöke

14.

katasztrófavédelem

Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

15.

termĘföldvédelem

Tatai Körzeti Földhivatal

16.

talajvédelem

17.

erdĘvédelem

18.

kulturális örökségvédelem

19.

egészségügy

20.

hírközlés

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Fejér Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

21.

mĦszaki biztonság

22.

élelmiszer-biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
Országos TisztifĘorvosi
Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

”
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56. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
56. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 61/2010. (III.18.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ
hatóságok
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A
Beruházás

B
C
Beruházás azonosítója A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Kiemelt
Kaba közigazgatási
a Magyar Kereskedelmi
nagyberuházásként területén lévĘ
Engedélyezési Hivatalról
a kabai „EM
külterületi 0513/3
szóló kormányrendelet
Bioetanol Kft.
ingatlan- nyilvántartási szerint a mĦszaki
Bioetanol-Biogáz- helyrajzi számú terület biztonsági hatóság
KiserĘmĦ”
hatáskörébe tartozó
projekthez
sajátos építményfajták
kapcsolódó
építésügyi eljárásai
építmények,
létesítmények.
építésügyi hatósági
eljárások (a telekalakítási
eljárás kivételével)
környezetvédelmi
hatósági eljárások

D
ElsĘ fokon eljáró hatóság

E
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és MĦszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Kaba város jegyzĘje

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

Tiszántúli
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
útügyi hatósági eljárások Nemzeti Közlekedési
gyorsforgalmi út és 30
Hatóság Útügyi, Vasúti és
méter szabad nyílást
Hajózási Hivatala
meghaladó közúti híd
esetében
útügyi hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei
a C:5 mezĘben
Kormányhivatal
foglaltakon kívüli egyéb Közlekedési FelügyelĘsége
országos közút, a helyi
közút és a közforgalom
elĘl el nem zárt magánút
esetében
vízjogi hatósági
Tiszántúli
eljárások
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
földvédelmi hatósági
Püspökladányi Körzeti
eljárások
Földhivatal

9.

ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Püspökladányi Körzeti
Földhivatal

10.

telekalakítási hatósági
eljárások

Püspökladányi Körzeti
Földhivatal

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
Hajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Hajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
földhivatala
Hajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
földhivatala

31524

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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20.
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földmérési hatósági
eljárások

Püspökladányi Körzeti
Földhivatal
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Hajdú-Bihar Megyei
kormányhivatal
földhivatala
erdĘvédelmi hatósági
Hajdú-Bihar Megyei
MezĘgazdasági
eljárások
Kormányhivatal Erdészeti Szakigazgatási Hivatal
Igazgatósága
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
Nemzeti Média- és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Tanácsának elnöke
bányahatósági eljárások Magyar Bányászati és
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Miskolci Földtani Hivatal
Bányakapitányság
talajvédelmi hatósági
Hajdú-Bihar Megyei
MezĘgazdasági
eljárások
Kormányhivatal Növény- Szakigazgatási Hivatal
és Talajvédelmi
Igazgatósága
kulturális
Hajdú-Bihar Megyei
Kulturális
örökségvédelmi hatósági Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi
eljárások
Örökségvédelmi Irodája
Hivatal
vasúti hatósági eljárások Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hatóság Központja
Hajózási Hivatala
tĦzvédelmi berendezés Hajdú-Bihar Megyei
Országos
létesítési és
Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi
használatbavételi
Igazgatóság
FĘigazgatóság
ügyeivel kapcsolatos
hatósági eljárások
tĦzvédelmi hatósági
Országos
katasztrófák elleni
ügyekben eltérési
Katasztrófavédelmi
védekezésért felelĘs
hatósági eljárások
FĘigazgatóság
miniszter
a jogszabályban rögzített Hajdú-Bihar Megyei
Országos
tĦzvédelmi hatósági
Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi
egyeztetésekkel
Igazgatóság
FĘigazgatóság
kapcsolatos hatósági
eljárások
azon beépített tĦzoltó
Országos
katasztrófák elleni
berendezés létesítési és Katasztrófavédelmi
védekezésért felelĘs
használatbavételi
FĘigazgatóság
miniszter
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amely
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körĦen nem szabályozott
nyomástartó berendezés, Hajdú-Bihar Megyei
Magyar Kereskedelmi
veszélyes folyadéktároló Kormányhivatal
Engedélyezési Hivatal
engedélyezésével
Mérésügyi és MĦszaki
kapcsolatos hatósági
Biztonsági Hatósága
eljárások
kiserĘmĦ
Magyar Energia Hivatal
engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
egészségügyi eljárások Jász-Nagykun-Szolnok
Országos
Megyei Kormányhivatal
TisztifĘorvosi Hivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
üvegházhatású
Országos
környezetvédelemért
gázkibocsátással járó
Környezetvédelmi,
felelĘs miniszter”
tevékenység hatósági
Természetvédelmi és
engedélyezési eljárása
Vízügyi FĘfelügyelĘség

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. A 61/2010. (III.18.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok

15.

B
ElsĘ fokú szakhatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FelügyelĘség
közlekedés gyorsforgalmi út és 30 méter Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
szabad nyílást meghaladó közúti híd
Vasúti és Hajózási Hivatala
esetében
közlekedés az A:4 mezĘben foglaltakon Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
kívüli egyéb országos közút, a helyi
közlekedési felügyelĘsége
közút és a közforgalom elĘl el nem zárt
magánút esetében
vasúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
légi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala
vízi közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala
földtan és bányászat
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Miskolci Bányakapitányság
rendészet (rendĘrség) gyorsforgalmi út Országos RendĘr-fĘkapitányság
esetén
rendészet (rendĘrség) az A:10 mezĘben Püspökladányi RendĘrkapitányság
foglaltakon kívüli egyéb országos közút,
a helyi közút és a közforgalom elĘl el
nem zárt magánút esetén
tĦzvédelem
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
honvédelem
Honvéd Vezérkar fĘnöke
katasztrófavédelem
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
termĘföldvédelem
Püspökladányi Körzeti Földhivatal

16.

talajvédelem

17.

erdĘvédelem

18.

kulturális örökségvédelem

19.

egészségügy

20.

hírközlés

21.

mĦszaki biztonság

22.

élelmiszer-biztonság

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

A
Szakhatósági közremĦködés tárgyköre
építésügy
környezetvédelem, természetvédelem és
vízügy

C
Másodfokú szakhatóság
építésügyért felelĘs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
rendészetért felelĘs miniszter
Hajdú-Bihar Megyei RendĘrfĘkapitányság

Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei kormányhivatal
földhivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal MezĘgazdasági Szakigazgatási
Növény- és talajvédelmi igazgatósága Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal MezĘgazdasági Szakigazgatási
Erdészeti Igazgatósága
Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési
Hivatala
Hatóság Tanácsának elnöke
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Mérésügyi és MĦszaki Biztonsági
Hivatal
Hatósága
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal MezĘgazdasági Szakigazgatási
élelmiszerlánc-biztonsági és
Hivatal
állategészségügyi igazgatósága
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57. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
57. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A 173/2010. (V.13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ
hatóságok
1

2

3

4

5

6

A
Beruházás és azonosítója

Magyar-horvát összekötĘ
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások
a Városföld - Bátmonostor
szakaszon.

B
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Városföld
kompresszorállomásra
vonatkozó elĘzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
vízjogi üzemeltetési
engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához
régészeti feltárási
engedély
külsĘ villamos energia
ellátás kiépítésére és
oszlop áthelyezésére
vonatkozó engedélyek
erdĘ igénybevétel és
fakivágási engedély

7

termĘföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély

8

bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Városföld
kompresszorállomás
épületre vonatkozó
építésügyi hatósági
engedély

9
10

C
ElsĘ fokon eljáró hatóság

D
Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi
és mĦszaki biztonsági
hatósága
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban
a fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

Szolnoki
Bányakapitányság
Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzat
jegyzĘje

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
földügyért felelĘs
miniszter

-

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

MAGYAR KÖZLÖNY
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Magyar-horvát összekötĘ
földgázszállító-vezeték és
a kapcsolódó beruházások
a Bátmonostor-Dráva
keresztezés szakaszon.

Báta
kompresszorállomásra
vonatkozó elĘzetes
környezetvédelmi és
környezetvédelmi
hatásvizsgálati
engedélyezés, egységes
környezethasználati
engedély
vízjogi engedély vezeték
szilárdsági nyomás
próbához vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
régészeti feltárási
engedély

14

külsĘ villamos energia
ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély

15

erdĘ igénybevétel és
fakivágási engedély

16

termĘföld más célú
hasznosítására vonatkozó
engedély
bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
gázvezeték és tartozékai
építési engedélyeztetése
Báta kompresszorállomás
vonatkozásában beépített
tĦzjelzĘ, tĦzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
beépített tĦzjelzĘ, tĦzoltó
berendezések
létesítésének
engedélyezése
a) Túrony szakaszoló
állomáson,
b) Drávaszerdahely
szakaszoló és mérĘállomáson
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a) Báta
kompresszorállomás
épület,
b) Drávaszerdahely
mérĘállomás
Báta kompresszorállomás
bekötĘút vonatkozásában
útügyi hatósági
engedélyezési eljárások

17

18
19

20

21

22

Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség

Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FelügyelĘség
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi
és mĦszaki biztonsági
hatósága
Baranya Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
megyei kormányhivatal
földhivatala

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
földügyért felelĘs
miniszter
-

Szolnoki
Bányakapitányság
Szekszárd Megyei Jogú
Város Hivatásos
Önkormányzati
TĦzoltóság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Siklós Város
Önkormányzat Hivatásos
Önkormányzati
TĦzoltóság

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

a) Bátaszék Város
Önkormányzat jegyzĘje,
b) Siklós Város
Önkormányzat jegyzĘje

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

Tolna Megyei
Nemzeti Közlekedési
Kormányhivatal
Hatóság Központja
közlekedési felügyelĘsége
”
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2. A 173/2010. (V.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. ElĘzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Egészségügy

3

Helyi természetvédelem

4

Bányászat

5

Területrendezési elĘírásokkal való
összhang

6

TermĘföld minĘségi védelme,
erdĘvédelem

7

TermĘföld mennyiségi védelme

8

Kulturális örökségvédelem

9

Gyógyhelyek

B
ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
települési önkormányzat
jegyzĘje
bányakapitányság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
hivatalának állami fĘépítésze
termĘföld minĘségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a
fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

C
Másodfokú szakhatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
területrendezésért felelĘs
miniszter
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

földügyért felelĘs miniszter

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

2. Bányahatósági engedély
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Helyi jelentĘségĦ természetvédelem

3

Vízi közlekedés

4

Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

5

TĦzvédelem

B
ElsĘ fokú szakhatóság
települési önkormányzat
jegyzĘje
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság

C
Másodfokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs
miniszter
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
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6

TermĘföld minĘségi védelme,
erdĘvédelem

7

Kulturális örökségvédelem

8
9
10

Határrendészet
Honvédelem
Gyógyhelyek

termĘföld minĘségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
megyei rendĘr-fĘkapitányság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Országos RendĘr-fĘkapitányság
honvédelemért felelĘs miniszter
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

3. Vízjogi (vízkivétel) engedély
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Kulturális örökségvédelem

3

Bányászat

B
ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
bányakapitányság

C
Másodfokú szakhatóság
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

B
ElsĘ fokú szakhatóság
termĘföld minĘségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség

C
Másodfokú szakhatóság
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Régészeti feltárási engedély
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
TermĘföld minĘségi védelme,
erdĘvédelem

3

Természetvédelem

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség

5. TermĘföld más célú hasznosításának engedélyeztetése
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Talajvédelem

3

Természetvédelem és vízügy

4

Helyi jelentĘségĦ védett természeti
terület
Kulturális örökségvédelem

5

B
ElsĘ fokú szakhatóság
megyei kormányhivatal Növényés talajvédelmi igazgatósága
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség
települési önkormányzat
jegyzĘje
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
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6. Útügyi hatósági eljárások
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
TĦzvédelem

3

Bányászat

4

Helyi jelentĘségĦ védett természeti
terület
Kulturális örökségvédelem

5

B
ElsĘ fokú szakhatóság
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
bányakapitányság
települési önkormányzat
jegyzĘje
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Egészségügy

3

Bányászat

4

TĦzvédelem

5

Kulturális örökségvédelem

B
ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
bányakapitányság
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
: Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

8. Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Talajvédelem

3

Helyi természetvédelem

4

TĦzvédelem

5

Bányászat

6

Kulturális örökségvédelem

B
ElsĘ fokú szakhatóság
megyei kormányhivatal Növényés talajvédelmi igazgatósága
települési önkormányzat
jegyzĘje
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
bányakapitányság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

9. Erdészeti engedélyezés
1
2

A
Szakhatósági közremĦködés tárgya
Kulturális örökségvédelem

B
ElsĘ fokú szakhatóság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal”
”
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58.
58.melléklet
melléklet aa 351/2010.
351/2010.(XII.
(XII. 30.)
29.) Korm.
Korm. rendelethez
rendelethez

1. A 174/2010. (V.13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezĘ
hatóságok
A
1

Beruházás és azonosítója

2

A Nabucco földgázszállító
vezeték és telepített
létesítményei, épített
építményei, valamint azok
biztonsági övezete által
lehatárolt területeken
megvalósuló beruházás
építményei.
A térbeli rend szempontjából
meghatározó települések az
Országos Területrendezési
TervrĘl szóló 2003. évi
XXVI. törvény 1/10. számú
melléklete szerint: (Románia)
- országhatár - Nagylak HódmezĘvásárhely Kecskemét - Adony Székesfehérvár - Mór - Tét Rajka - országhatár (Ausztria).

3

4

5

6

B
C
A beruházás
megvalósításával
ElsĘ fokon eljáró
kapcsolatos engedélyek,
hatóság
engedélyezési eljárások
bányahatósági építési
Szolnoki
engedélyek
Bányakapitányság

D
Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

a telekalakítási eljárás
kivételével az építésügyi
hatósági engedélyek
környezetvédelmi
hatósági engedélyek

települési
önkormányzat jegyzĘje

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

közforgalom elĘl el
nem zárt magánutak
útügyi építésügyi
hatósági engedélye
vízjogi engedélyek

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelĘsége
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelĘség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi FĘfelügyelĘség
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7

villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyek

8

régészeti feltárási
engedély

9

erdĘ igénybevétel és
fakivágási engedély
termĘföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
beépített tĦzjelzĘ,
tĦzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
engedélyezési eljárások
a jogszabályokban
rögzített tĦzvédelmi
hatósági ügyek,
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások
tĦzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
azon beépített tĦzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
engedélyezési eljárások,
amelyek tervezése,
kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes
körĦen nem szabályozott

10

11

12

13

14

15

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
mérésügyi és mĦszaki
biztonsági hatósága
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi irodája
megyei kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
megyei kormányhivatal
földhivatala
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Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

MezĘgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
földügyért felelĘs
miniszter

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

-

megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelĘs
miniszter
katasztrófák elleni
védekezésért felelĘs
miniszter”

”
2. A 174/2010. (V.13.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

„2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentĘségĦ beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremĦködĘ szakhatóságok
1. Bányahatósági engedély
1
2

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Közúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala

C
Másodfokú szakhatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
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Vasúti közlekedés

4

Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

5

Vízi utat, vízi közlekedést érintĘ
építmény

6

TĦzvédelem

7
8

Honvédelem
Talajvédelem, erdĘvédelem

9

Kulturális örökségvédelem

10

GyógyfürdĘk

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvéd Vezérkar fĘnöke
talajvédelem esetében a megyei
kormányhivatal növény-és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
fĘvárosi és megyei kormányhivatal
kulturális örökségvédelmi irodája
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

11

Határrendészet

megyei rendĘr-fĘkapitányság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
Országos RendĘr-fĘkapitányság

2. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

3

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Egészségügy
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Bányászat
bányakapitányság

4

TĦzvédelem

5

Kulturális örökségvédelem

1
2

megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

3. Környezetvédelmi hatósági engedélyezés
1
2
3

4

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Gyógyhely, ásvány-, gyógyvíz és
gyógyiszap lelĘhely védelme
Közegészségügy
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
TermĘföldvédelem
megyei kormányhivatal
földhivatala, a fĘvárosban a
fĘvárosi kormányhivatal
földhivatala

C
Másodfokú szakhatóság
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

földügyért felelĘs miniszter
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5

Talajvédelem, erdĘvédelem

6

Ásványvagyon védelem

7

Helyi jelentĘségĦ védett
természeti terület
A területrendezési tervekkel való
összhang megteremtése
Kulturális örökségvédelem

8
9

talajvédelem esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
bányakapitányság
települési önkormányzat jegyzĘje
illetékes állami fĘépítész
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
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MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelĘs miniszter
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

4. Útügyi hatósági engedélyezés
1
2

3
4
5
6
7

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Környezetvédelem,
környezetvédelmi,
természetvédelem és vízügy
természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség
Talajvédelem
megyei kormányhivatal Növényés talajvédelmi igazgatósága
Közlekedésrendészet
megyei rendĘr-fĘkapitányság
TĦzvédelem
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Bányászat
bányakapitányság
Helyi jelentĘségĦ védett
természeti terület vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetén
Kulturális örökségvédelem

8

települési önkormányzat jegyzĘje

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Országos RendĘr-fĘkapitányság
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

5. Vízjogi engedélyezés
1
2

3

4

5

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Kulturális örökségvédelem
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Egészségügy
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
települési önkormányzat jegyzĘje
Helyi jelentĘségĦ védett
természeti terület vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetén
Bányászat
bányakapitányság

C
Másodfokú szakhatóság
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Országos TisztifĘorvosi Hivatal

fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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6. Villamos vezetékjogi engedély
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10
11
12

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Közúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Vasúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Légi közlekedés
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
a) polgári célú
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
b) állami célú
Légügyi Hivatala
Vízi utat, vízi közlekedést érintĘ
Nemzeti Közlekedési Hatóság
építmény
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
TĦzvédelem
megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Honvédelem
Honvéd Vezérkar fĘnöke
Talajvédelem, erdĘvédelem
talajvédelem esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Kulturális örökségvédelem
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
GyógyfürdĘk
Országos TisztifĘorvosi Hivatal
Bányászati vagy gázipari
létesítmény érintettsége esetén
Helyi jelentĘségĦ védett
természeti terület

bányakapitányság
települési önkormányzat jegyzĘje

C
Másodfokú szakhatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelĘs miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Országos Katasztrófavédelmi
FĘigazgatóság
honvédelemért felelĘs miniszter
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal

7. Régészeti feltárási engedély
1
2

3

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Talajvédelem, erdĘvédelem
talajvédelem esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdĘvédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Környezetvédelem,
környezetvédelmi,
természetvédelem és vízügy
természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség

C
Másodfokú szakhatóság
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
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8. Erdészeti engedélyezés
1
2

A
B
C
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Másodfokú szakhatóság
Kulturális örökségvédelem
fĘvárosi és megyei kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi
kulturális örökségvédelmi irodája Hivatal

9. TermĘföld más célú hasznosításának engedélyeztetése
1
2
3

4

A
B
Szakhatósági közremĦködés tárgya
ElsĘ fokú szakhatóság
Talajvédelem
megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatósága
Természetvédelem és vízügy
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelĘség
Kulturális örökségvédelem
fĘvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

C
Másodfokú szakhatóság
MezĘgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
FĘfelügyelĘség
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal
”

59. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
59. melléklet a 351/2010. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„2.
27.) Korm.
Korm.
„2. melléklet
melléklet aaNemzeti
NemzetiFoglalkoztatási
FoglalkoztatásiSzolgálatról
Szolgálatrólszóló
szóló315/2010.
…/2010. (XII.
(XII....)
rendelethez
rendelethez
A regionális fejlesztési és képzési bizottság tevékenységével összefüggĘ e rendeletben
meghatározott feladatokat ellátó, illetékességgel rendelkezĘ munkaügyi központok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FĘvárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Budapest)
GyĘr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (GyĘr)
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Kaposvár)
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Veszprém)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Szeged)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Miskolc)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
(Nyíregyháza)”
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A Kormány 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 185. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet hatálya a költségvetési szervekre és a velük
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
c) a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.),
d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.),
e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.),
f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),
g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.),
h) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezete, valamint
i) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a
szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. §

(1) A foglalkoztatott a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban:
kompenzáció) a 2011. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejûleg, a 2010. december 31-én fennálló
– 1. § szerinti – jogviszonya alapján havonta a (2)–(9) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.
(2) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az
a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult.
(3) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye figyelembevételével 3500 forint bruttó kompenzációra jogosult az
a foglalkoztatott,
a) aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy gyermek után jogosult, és
b) akinek a házastársa vagy élettársa is az 1. § szerinti jogviszonnyal rendelkezik, és
c) mindkettõjük 3. § szerinti illetménye a tárgyhó elsõ napján eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot.
(4) A tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye 0,61%-ának megfelelõ – 100 forintra kerekített összegû –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 7. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre
a) egy vagy két gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a 71 600 forintot;
b) három gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a 128 500 forintot;
c) négy vagy több gyermek után jogosult és a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el
a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával növelt összegét.
(5) A (2) és a (4) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelezõ legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti
minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra kerekített összegével.
(6) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi megszûnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(5) bekezdés szerinti
kompenzáció 100 forintra kerekített idõarányos részére jogosult.
(7) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejûleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidõs
jogviszonyában jogosult a (2)–(6) bekezdés szerinti kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidõs jogviszony
hiányában az idõben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
(8) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét
idõtartamára. A kompenzáció emiatt kiesõ összegét a tárgyhónapban kiesõ munkanapok számának a foglalkoztatott
munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában,
100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.
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(9) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya a 2011. évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az
1. § szerinti jogviszonnyal rendelkezett, a (2)–(8) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.
3. §

(1) A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:
a) a Kjt. 66., 66/A. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,
b) a köztisztviselõk és kormánytisztviselõk esetében a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti – a 43. § (4) bekezdése szerinti
illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
c) a kormánytisztviselõk esetén – a b) pontban foglaltakon túlmenõen – a Ktjv. 18. § (2) bekezdése alapján
megállapított illetményt,
d) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt,
e) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt,
f) azIasz.96.§ (1) bekezdéseszerinti–a102.§ (2) bekezdéseszerintiilletményeltérítésfigyelembevételévelszámított –illetményt,
g) az Üsztv. 46/C., 81/C., és 90/A. §-a szerinti – a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti
illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
h) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
i) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi díjat.
(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minõsül, és
a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

4. §

(1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. §
(1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet
(a továbbiakban: támogatás)
a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi
önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), valamint
b) a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi
társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.
(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megilletõ támogatásról a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szolgáltat adatot.
(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehetõ igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve
az Uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerzõdésbõl származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára használható fel,
más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

5. §

(1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen
kifizetésre kerülõ – a Nemzetgazdasági Minisztérium által február hónapban felmért – összeg alapján történik.
(2) A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszámolása
tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatási szerzõdést köt az
országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megilletõ
kompenzáció támogatásáról.
(3) A (2) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2011. november 30-ig el kell számolni, mely intézkedést
a nemzetgazdasági miniszter készíti elõ.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követõen állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2011. évi
elõirányzat-maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

6. §

(1) A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére – a nettó finanszírozás
keretében a kifizetés hónapjában, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 16. melléklete szerinti napon elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót
terhelõ, közterheket magában foglaló bruttó összegét
a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,
b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
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(2) A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó
finanszírozás keretében a 2011. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én elõleget számol el. Az
elõleg elszámolására a 2011. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.
(3) A 2011. december hónap után járó kompenzáció a 2012. évi január havi nettó finanszírozás keretében kerül
elszámolásra a 2012. évi költségvetés terhére.
(4) Az Ámr. 2. § 22. pontja alapján a nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi szolgáltatónak minõsülõ (OEP nettó
körbe tartozó) költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.
(5) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, központosított illetményszámfejtést nem igénylõ költségvetési szervére és
munkavállalóira vonatkozóan az Ámr. 15. mellékletének 15/A 2.5. számú adatlapján szolgáltat adatot
a) a január havi elõleg folyósításához a decemberi illetmény alapján számított kompenzációról január 5-éig,
b) a kifizetés hónapjának 4-éig a kifizetett havi kompenzáció összegérõl.
(6) A helyi önkormányzat által fenntartott központosított illetményszámfejtést igénylõ költségvetési szervére és munkavállalóira
vonatkozóan a központosított illetményszámfejtési rendszer szolgáltat adatot az elõleg és a támogatás kifizetéséhez.
(7) A Magyar Államkincstár Igazgatósága a kifizetés hónapjának 5-éig a Belügyminisztérium részére az Ámr. 15. melléklete
15/A 2.6. számú adatlapjának megfelelõen, továbbá az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó finanszírozással
egyidejûleg – a helyi önkormányzat részére a 3. melléklet szerint szolgáltat adatot.
7. §

(1) A költségvetési szervnél foglalkoztatott a 2011. évi kompenzációjának megállapításához a munkáltatója részére
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságról, és
a kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ kedvezményezett eltartottakról.
(2) A nyilatkozat tartalmazza
a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,
b) a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,
c) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs jogviszonyáról szóló nyilatkozatot,
d) a Nyilatkozó aláírását,
e) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállásáról szóló nyilatkozatot,
f) a kompenzáció érvényesítésére vonatkozó rendelkezést,
g) a Nyilatkozó munkáltatójának megnevezését, adószámát, aláírását,
h) a Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs nevét, aláírását, a Nyilatkozóval közös háztartásban
élõ házas- vagy élettárs munkáltatójának megnevezését, adószámát,
j) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.
(3) A 2. § (7) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az õt teljes munkaidõs jogviszonyban
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (4) bekezdés szerinti határidõig leadni. Teljes munkaidõs jogviszony hiányában
a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidõig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél
jogviszonya a legkorábban keletkezett.
(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot 2011. január 15-ig – külföldi szolgálatot teljesítõk esetében 2011. március 31-ig – nyújtja
be a munkáltatónak két példányban. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt
intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek.
(5) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megõrizni.
(6) Amennyiben a Nyilatkozó a nyilatkozatot a határidõ eltelte után nyújtja be, a mulasztás miatt kiesõ idõszakra,
kompenzációra visszamenõlegesen nem jogosult. Ebben az esetben a Nyilatkozó a nyilatkozat alapján megállapított
kompenzációra a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá.

8. §

(1) Amennyiben az év elején leadott nyilatkozatban feltüntetett adatok év közben módosulnak, a magánszemély az errõl
való tudomásszerzést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül köteles újabb nyilatkozat
kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.
(2) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(3) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2011. év január hónapra járó illetmény
számfejtésekor kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2012. január 31-én hatályát veszti.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap elsõ napján érvényes
illetmény figyelembe vételével
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2. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat a költségvetési szervnél foglalkoztatottat megilletõ,
a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció igénybevételéhez
I.

A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó)
neve: .................................................................................................................................................................................................................
születési dátuma: .........................................................................................................................................................................................
adóazonosító jele: ........................................................................................................................................................................................
munkáltatójának megnevezése: ............................................................................................................................................................
munkáltatójának adószáma: ....................................................................................................................................................................

1.

A Nyilatkozó családi kedvezmény igénybevételére jogosult: igen: c nem: c

2.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma: ..........

3.

A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs jelen rendelet 1. §-ában felsorolt jogviszony(ok)ban
álló, költségvetési szervnél foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. január 1-je elõtt keletkezett bármely
költségvetési szervnél (csak az 1. pont IGEN válasza esetén kell kitölteni): igen: c nem: c

4.

A Nyilatkozó aláírása:

…………………………………

II.

KITÖLTENDÕ 1 fõ kedvezményezett eltartott esetén (I. Blokk 2. pont), ha a közös háztartásban élõ
házastárs/élettárs költségvetési szervnél foglalkoztatott
(I. Blokk 3. pont IGEN válasz)
5. A Nyilatkozó e rendeletben meghatározott tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye eléri a 198 500 forintot,
de nem haladja meg a 267 000 forintot: igen: c nem: c
6.

A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs e rendeletben meghatározott, tárgyhó elsõ napján
érvényes illetménye eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot: igen: c nem: c

7.

Nyilatkozat a II. Blokk 5. és 6. pontjainak együttes IGEN válasza esetén:
A.) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben e rendeletben meghatározott, tárgyhó elsõ
napján érvényes illetményem eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot, és a velem
közös háztartásban élõ házastársam/élettársam tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye szintén eléri
a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot, a kompenzáció nálam kerül érvényesítésre.
A kompenzációra a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam nem jogosult. c
B.) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben e rendeletben meghatározott tárgyhó elsõ
napján érvényes illetményem eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot, és a velem
közös háztartásban élõ házastársam/élettársam tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye szintén eléri
a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot, a kompenzáció a házastársamnál kerül
érvényesítésre. A kompenzációra én nem vagyok jogosult. c

8.

A Nyilatkozó aláírása:

9.

A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs adatai (csak a 7. pont kitöltése estén kell
a 9. és 10. pontokat is kitölteni)
neve: ................................................................................................................................................................................................................
születési dátuma: ........................................................................................................................................................................................
anyja neve: ....................................................................................................................................................................................................
munkáltatójának megnevezése: ...........................................................................................................................................................
munkáltatójának adószáma: ...................................................................................................................................................................

…………………………………

10. A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs aláírása: …………………………………
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III.
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott
kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érintõ változás esetén
5 munkanapon belül köteles vagyok munkáltatómnál új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett
kompenzáció összegét az általános elévülési idõn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az
alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidõs jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidõs
jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidõs jogviszony esetén kizárólag a velem
legkorábban jogviszonyt létesítõ munkáltatómnál teszek nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció
összegétõl elesem, azt visszamenõleg érvényesíteni nem áll módomban.
Kelt: …………………………………
A Nyilatkozó aláírása:

…………………………………

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:

…………………………………

Átvétel kelte: …………………………………

Kitöltési útmutató a 2011. évi adó- és járulékváltozások költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
körében történõ ellentételezéséhez kitöltendõ Nyilatkozathoz
A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy
a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött
Nyilatkozatot Ön, mint a Nyilatkozó legkésõbb 2011. január 15-éig – külföldi szolgálatot teljesítõk esetében 2011.
március 31-ig – a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A tárgyhó 15-e után késedelmesen leadott Nyilatkozat
alapján a kompenzáció csak a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetmény számfejtésekor kerül érvényesítésre.
A kompenzáció a Nyilatkozat leadását megelõzõ idõszakra visszamenõlegesen nem érvényesíthetõ (kivéve külföldi
szolgálatot teljesítõk esetében, de náluk is csak a január, február és március hónapok után). A munkáltató a másolaton
igazolja az elsõ példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelõen a munkáltató vagy az illetékes
illetményszámfejtõ hely megõrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell õriznie. A nyilatkozat tartalmát
érintõ bármely változás esetén 5 munkanapon belül köteles munkáltatójánál új nyilatkozatot tenni, vagy elõzõ
nyilatkozatát visszavonni.
Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejûleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön csak
a teljes munkaidõs jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidõben foglalkoztató
munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidõs jogviszonya, tehát csak részmunkaidõben
foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítõ munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos,
hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat
Nyilatkozatot.
A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntõl az általános elévülési idõn, azaz három éven belül
visszakövetelhetõ.
Ön abban az esetben jogosult kompenzáció igénybevételére, ha az alábbi négy feltétel mindegyikének egyidejûleg
megfelel:
1. a tárgyhó elsõ napján érvényes bruttó illetménye kevesebb mint 293 440 Ft,
2. költségvetési szervnél foglalkozatott olyan munkavállaló, aki közalkalmazottként, köztisztviselõként,
kormánytisztviselõként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási
szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, vagy hivatásos nevelõszülõként kerül alkalmazásra,
3. jogviszonya 2011. január 1-je elõtt keletkezett bármely költségvetési szervnél, és
4. Ön nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére. Nem kell
teljesülni az e pontban leírt feltételnek az öt bekezdéssel alább ismertetésre kerülõ esetekben.
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Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66., 66/A. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált
illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott
számára ugyanezen törvény 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,
b) a köztisztviselõk és kormánytisztviselõk esetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény 42. § (2) bekezdése
szerinti – a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
c) a kormánytisztviselõk esetén – a b) pontban foglaltakon túlmenõen – a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló
törvény 18. § (2) alapján megállapított illetményt,
d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 112. §-a szerinti távolléti díj
alapját képezõ illetményt,
e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak jogállásáról szóló törvény 123. §-a szerinti
távolléti díj alapját képezõ illetményt,
f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. §
(2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló törvény 46/C., 81/C. és 90/A. §-a szerinti
– a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított –
illetményt,
h) a Munka Törvénykönyve Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét
és rendszeres bérpótlékait,
i) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi díjat
kell érteni.
A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint
gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi
pótlékra jogosultnak minõsül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy háztartásban élõ
másik szülõ igényelte az azt folyósító szervtõl. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi kedvezmény
érvényesítésére már nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot vagyonkezelõi joggal felruházott
gyámként, vagyonkezelõ eseti gondnokként a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy
a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel,
vagy szociális intézmény vezetõjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja).
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nõ és vele közös háztartásban élõ házastársa
– a várandósság idõszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) –, a családi pótlékra saját jogán
jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult
gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és
a vele közös háztartásban élõ magánszemélyek közül egy – a döntésük szerinti – minõsül jogosultnak.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra,
rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.
A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak minõsül,
ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban élõ
házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élõ házaspár nevel a háztartásban egy fõ kedvezményre
jogosult gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy
a családi kedvezmény érvényesítésérõl az év során vagy az adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban
hogyan döntenek.)
Nem kell teljesülnie a 4. pontban elõírt feltételnek, amennyiben a következõ esetek valamelyike alá tartozik:
a) az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa szintén megfelel az 1–3. pontokban felsorolt feltételeknek,
tehát a tárgyhó elsõ napján érvényes bruttó illetménye kevesebb mint 293 440 forint, költségvetési szervnél
foglalkoztatott, jogviszonya 2011. január 1-je elõtt keletkezett, továbbá mindkettõjük bruttó illetménye a tárgyhó
elsõ napján eléri a 198 500 forintot, de nem haladja meg a 267 000 forintot. Ebben az esetben legfeljebb egy fõ
kedvezményezett eltartott esetén is jogosult Ön és az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa közül
valamelyikük a kompenzáció igénybevételére.
b) Ön egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye
nem éri el a 71 600 forintot, Ön jogosult kompenzációra.
c) Ön három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye
nem éri el a 128 500 forintot, Ön jogosult kompenzációra.
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d)

Ön négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes
illetménye nem éri el a 128 500 forintnak a három feletti gyermekszám és a 19 000 forint szorzatával növelt összegét,
Ön jogosult kompenzációra.
A fenti b)–d) pontokban foglaltak fennállása esetén a kompenzációra való jogosultságnak nem feltétele, hogy az
Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa is költségvetési szervnél álljon jogviszonyban. A b)–d) pontokban
foglalt esetekben a kompenzációra való jogosultsághoz az I. Blokk és III. Blokkok kitöltésén túl nem kell egyéb
nyilatkozatot tennie.
A Nyilatkozat I. Blokkját Önnek kell kitöltenie. A II. Blokkot Önnek házastársával/élettársával együtt kell kitölteni, de
csak abban az esetben, ha az 5. és 6. pontokra Igen választ adtak, és a 7. pontban nyilatkozatott tettek. Ebben az
esetben az Ön házastársának/élettársának adatait is meg kell adniuk. Amennyiben az 5. és 6. pontok valamelyikére
Nem választ adott, a 7. pontban nem kell nyilatkozatott tennie, és az Ön házastársának/élettársának adatait sem kell
megadnia.
A Nyilatkozat aláírások nélkül érvénytelen. Ne feledkezzen el a III. Blokkban található záradék aláírásáról!
1. ponthoz: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül
közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élõ személy között, akik közül
egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és
akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.
2. ponthoz: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi
pótlékot folyósítanak, a magzat a várandósság idõszakában – fogantatásának 91. napjától megszületéséig –,
továbbá aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély.
FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2011. évi adó- és járulékváltozások költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
körében történõ kompenzálásához adta.
EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓ-ELÕLEG
NYILATKOZATOT!
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3. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Helyi
önkormányzat

neve :
címe :
törzsszáma :
adószáma :
pénzügyi körzet :

KSH kód :

ADATKÖZLė LAP
Adatszolgáltatás
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
………………. hónap után járó részletének elszámolásához
Központi költségvetésbĘl
finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében

3

Költségvetési szerv
a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

PIR
törzsszám
a

1

a 2011. évi kompenzáció
havi részletének

neve

a kifizetĘt
terhelĘ,
közterhekkel
növelt bruttó
összege 1
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendĘ nettó
összege 2
(Ft)

a kifizetĘt
terhelĘ,
közterhekkel
növelt bruttó
összege 1
(Ft)

a dolgozónak
kifizetendĘ nettó
összege 2
(Ft)

2

3

4

5

6

Helyi önkormányzat összesen:

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.
…………………………………………………..
igazgató

1

2011. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 6. § (1) bekezdés szerint elszámolt összeggel.

2

2011. január hónapban megegyezik a 6. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel.
A helyi önkormányzat a 6. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. oszlop szerinti, a további
hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget.

3
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A Kormány 353/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (1) bekezdés
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

(1) 2011. január 1-jétõl a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,6 százalékkal kell emelni azt
a) az öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti
tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat),
b) a rokkantsági nyugdíjat,
c) a baleseti rokkantsági nyugdíjat,
d) a rehabilitációs járadékot,
e) az özvegyi nyugdíjat,
f) a szülõi nyugdíjat,
g) az árvaellátást,
h) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
i) a baleseti járadékot,
j) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
k) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát és
l) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerinti - közszolgálati járadékot [az a)–l) pontban említett ellátások a továbbiakban
együtt: ellátás],
amely után a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítésérõl szóló 250/2010. (X. 19.) Korm.
rendelet alapján egyösszegû kifizetést kellett folyósítani. Az emelés az ellátások idõközi emelésének
figyelembevételét elõíró jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 2010. január 1-jei hatályú emelésnek minõsül.
(2) 2011. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az (1) bekezdés szerinti emelést követõen – a Tny. 62. § (1) bekezdés
b) pontja alapján 3,8 százalékkal kell emelni a 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított ellátásokat.
(3) Ha egy személy részére egyidejûleg több ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell az (1)–(2) bekezdés
szerint emelni.
(4) A 2011. január hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

2. §

(1) A megszûnt ellátás megállapításának idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint, az ott meghatározott
feltételek fennállása esetén emelni a 2010. december 31-ét követõ idõponttól megállapított rokkantsági nyugdíjat,
baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot és baleseti járadékot is, ha az ellátást egy e bekezdésben
említett másik ellátás megszûnését követõ naptól állapították meg. A hozzátartozói, baleseti hozzátartozói
nyugellátásokat az emelt ellátást alapul véve kell megállapítani.
(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és
a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan
összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.
(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével
megállapított emelés illeti meg.
(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerzõdõ felet
terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.
(5) Az emelést a 2011. január havi ellátásnak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.
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3. §

A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a bányásznyugdíjak,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,
c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
d) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

5. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2011. január 1-jétõl havi 72 820 forint
összeghatárig folyósítható együtt.”
Budapest, 2010. november 24.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás
lehetõségének meghosszabbításáról
A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), e), h), i), l), n) és o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 19–23. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben
elsõ fokon
a) ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ saját jogú nyugellátásban részesült, ide nem értve
a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került –
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
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b) az a) pontban nem említett esetben az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye
(telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság
jár el.
(2) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá
tartozó hatósági ügyekben, a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alapján járó nyugellátás
megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, valamint a külföldön élõ vagy tartózkodó személy esetén
a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben elsõ fokon
a) – ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint saját jogú
nyugellátásban részesült, ide nem értve a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás
megállapítására már sor került – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
b) az a) pontban nem említett esetben a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság
jár el.”
2. §

A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a 2010. december 31-ét követõ és 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú
nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 330 000 forintnál több, akkor
a) a 330 001–374 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
b) a 374 001–422 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,
c) a 422 001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni.”

3. §

A TnyR. az „A havi átlagkereset meghatározása” alcímet megelõzõen a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § (1) A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá
esõ jogviszonnyal szerzett jogosultsági idõnek
a) az 1997. december 31-ét követõen a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontjában, valamint (2)–(3) bekezdésében
meghatározott jogviszonyban;
b) az 1998. január 1-jét megelõzõen
1. az a) pont szerinti jogviszonyban,
2. a kisiparosként,
3. a magánkereskedõként,
4. az alkalmi fizikai munkát végzõként,
5. a szerzõdéses üzemeltetésû üzlet biztosított vezetõjeként,
6. a gépjármûvezetõ-képzõ munkaközösség tagjaként,
7. a gazdasági munkaközösség tagjaként,
8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,
9. a kisszövetkezet tagjaként,
10. a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagként,
11. a mezõgazdasági szakcsoport tagjaként,
12. az egyéni gazdálkodóként,
13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,
14. a külföldi munkavállalóként,
15. a külföldi munkavállaló elõadómûvészként,
16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként,
17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként,
18. a szabadalmi ügyvivõi iroda vagy társaság tagjaként,
19. a közjegyzõként,
20. az önálló bírósági végrehajtóként,
21. a szerzõi jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, elõadómûvészi tevékenységet folytatóként,
22. a munkaviszonyban nem álló elõadómûvészként, valamint
23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapján
szerzett szolgálati idõ minõsül.
(2) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíj összegét valamennyi megszerzett
szolgálati idõ alapján kell megállapítani.
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(3) Ha a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel állapítják meg, a kérelemhez csatolni kell az ápolási díjat megállapító
határozat másolatát, valamint – ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg – be kell mutatni
a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.
(4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel állapítják meg, be kell
mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.
(5) Ha a kérelmezõ hatósági nyilvántartásban szereplõ adatokat nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”
4. §

A TnyR. 15. § (5) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az éves szintû keresetekhez tartozó adó – (3) bekezdés c) pontja szerinti – meghatározása során az adott évben elért kereset
alapján kiszámított adó összegébõl]
„l) 2011. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kiegészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel megállapított
kereset 16 százalékát, de legfeljebb 145 200 forintot”
[kell levonni.]

5. §

A TnyR. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § A Tny. 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során az állapotváltozás idõpontja
az állapotváltozásnak a rehabilitációs szakértõi szerv szakhatósági állásfoglalásában megállapított napja.”

6. §

A TnyR. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A Tny. 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során a rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történõ csökkentésérõl (leszállításáról) a szakhatósági állásfoglalás
kiadásának napját követõ második hónap elsõ napjától kell intézkedni. Állapotrosszabbodás esetén – az
igényérvényesítésre vonatkozó határidõ figyelembevételével – a felemelt összegû rokkantsági nyugdíjat az
állapotváltozás idõpontját követõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.”

7. §

A TnyR. a következõ 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban – ha az adott eljárás tekintetében jogszabály másként
nem rendelkezik – az ügyintézési határidõ huszonkét munkanap, amely legfeljebb huszonkét munkanappal
hosszabbítható meg.
(2) Ha a Tny. 22/A. §-a szerinti növelés esetén a növelést megelõzõ naptári év elõtt elért keresetet, jövedelmet
a növelést megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani, és a kérelmet a tárgyévi valorizációs szorzószámok
hatálybalépését megelõzõen nyújtották be, az ügyintézési határidõ a tárgyévi valorizációs szorzószámok
hatálybalépését követõ tizedik munkanapon jár le.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. 96. § (8) bekezdése szerinti igazolást a kérelem benyújtását követõ
tizenöt munkanapon belül állítja ki.”

8. §

A TnyR. a következõ 68. §-sal egészül ki:
„68. § Ha a korábban megszûnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerzett,
a Tny. 22/A. §-a szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították, újabb saját jogú nyugellátás megállapítása
esetén a növelés összegét a megállapítását követõ emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az újabb saját
jogú nyugellátással együtt kell folyósítani.”

9. §

(1) A TnyR. 72/B. §-a a következõ (1a)–(1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kivételes nyugellátás megállapítása és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósághoz (a továbbiakban: ONYF) nyújtható be.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakon túl
a) kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelmet kivételes özvegyi nyugdíj és árvaellátás megállapítása esetén,
ha az elhunyt jogszerzõ már nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes
meghosszabbítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz,
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b) kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelmet hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító
Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz
is be lehet nyújtani.
(1c) Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelmet az ONYF-hez, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy a kérelmezõ
lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz lehet benyújtani.
(1d) A Tny. 66. §-a alapján
a) a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását
aa) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója
engedélyezheti,
ab) az aa) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezheti;
b) az a) pontban nem említett esetben kivételes nyugellátást az ONYF fõigazgatója állapíthat meg;
c) kivételes nyugellátás-emelést
ca) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,
cb) a ca) alpontban nem említett esetben hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója
engedélyezhet,
cc) a ca)–cb) alpontban nem említett esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság
vezetõje engedélyezhet;
d) egyszeri segélyt
da) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,
db) a da) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója vagy a kérelmezõ lakóhelye
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje engedélyezhet attól függõen, hogy a kérelmet melyiküknél
nyújtották be.
(1e) Az (1d) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság vezetõje – ha a kérelmet hozzá nyújtották be – közremûködõ hatóságként jár el azzal, hogy a kivételes
nyugellátás megállapítása iránti kérelmet – a kérelem megérkezését követõ naptól számított tizenöt munkanapon
belül – akkor is elutasítja, ha a kivételes nyugellátás megállapításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.
(1f) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje a továbbtanuló árva
árvaellátásának kivételes meghosszabbítása, valamint a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély
engedélyezése iránti ügyben – ha a kérelmet hozzá nyújtották be –
a) a kérelmet megküldi az ONYF fõigazgatójának, ha megállapítja, hogy a kérelmezõ nem felel meg az általa
engedélyezhetõ árvaellátás-meghosszabbítás, nyugellátás-emelés, illetve egyszeri segély feltételeinek, de
a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak,
b) az a) pontban nem említett esetben a kérelemrõl dönt.
(1g) Ha az ONYF fõigazgatójának vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójának hatáskörébe tartozó ügyekben –
a különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállásának megítélése érdekében – helyszíni szemlét kell tartani,
a helyszíni szemlét az eljáró hatóság megkeresésre a nyugdíjbiztosítási igazgatóság – a megkereséstõl számított
tizenöt munkanapon belül – folytatja le, és annak eredményérõl három munkanapon belül értesíti a megkeresõ
hatóságot.”
(2) A TnyR. 72/B. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A Tny. 66. §-a alapján akkor állapítható meg]
„c) kivételes rehabilitációs járadék, ha a kérelmezõ rendelkezik a szükséges szolgálati idõ legalább felével, és megfelel
a rehabilitációs járadékra való jogosultság egyéb feltételeinek,”
[továbbá a kérelmezõ nem részesül az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátásban, ide
nem értve az idõskorúak járadékát.]
(3) A TnyR. 72/B. §-a a következõ (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az ONYF fõigazgatója a kivételes nyugellátást megállapító határozatát közli a nyugellátás ügyében egyébként
illetékes nyugdíj-megállapító szervvel, amely a kivételes nyugellátás megállapítását követõen ellátja
a nyugdíj-megállapító szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
(8b) A kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni. A kivételes saját jogú nyugellátás mellett szerzett, a Tny.
22/A. §-a szerinti növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését követõen is érvényesíthetõ, illetve azt a 68. § szerint
folyósítani kell, ha a jogosultnak késõbb saját jogú nyugellátást – ide értve a kivételes nyugellátást is – állapítanak
meg.”
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10. §

A TnyR. 76/B. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Ha a Magyar Köztársaság területén külföldi telephelyû gépjármû üzemeltetésével okoztak kárt, a Tny. 87–88. §-a
alapján fennálló követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló
törvényben meghatározott Nemzeti Iroda közremûködésével – a kötelezett biztosítójával szemben érvényesíti. Ha
a kötelezett biztosítója a fizetési kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követõ kilencven napon belül nem tesz
eleget, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a követelését a Nemzeti Irodával szemben megtérítésre kötelezõ
határozattal érvényesíti. Az ONYF az eljárás rendjét a Nemzeti Irodával kötött megállapodásban rendezi.”

11. §

A TnyR. 80. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A megállapított nyugellátás visszamenõlegesen járó összegét csökkenteni kell annak az ellátásnak az összegével,
amely ugyanarra az idõszakra került folyósításra, feltéve, hogy a jogosultat a két ellátás egyidejûleg nem illethette
volna meg. A beszámítást a nyugdíjfolyósító szerv határozattal rendeli el. Ha a visszamenõlegesen járó ellátás összege
alacsonyabb, mint a beszámított összeg, a jogalap nélkül felvett különbözet visszafizetését a Tny. 84. §-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén el kell rendelni.”

12. §

A TnyR. 81. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Baleseti járadékkal kapcsolatos megtérítés esetén a követelés érvényesítésére a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68. § (3) bekezdésében megjelölt összeghatárt kell alkalmazni.”

13. §

A TnyR. a következõ 82. §-sal egészül ki:
„82. § A Tny. 93. § (1) bekezdésében meghatározott öt évet – a megtérítési követelés kivételével – a határozat keltétõl
kell számítani. A megtérítési követelés az ellátás kifizetésétõl számított öt éven belül érvényesíthetõ.”

14. §

A TnyR. 83. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – az örökség erejéig – az örökössel
szemben kell érvényesíteni, feltéve, hogy az örökhagyó még élt, amikor õt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogerõs
határozattal az ellátás visszafizetésére kötelezte.”

15. §

A TnyR. a következõ 92. §-sal egészül ki:
„92. § (1) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének
meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított 11/B. §
(2) bekezdését, 12. §-át, 15. § (5) bekezdés l) pontját, 68. §-át, 72/B. § (4) bekezdés c) pontját, 72/B. § (5) bekezdését,
72/B. § (9) bekezdését, 72/B. § (17) bekezdés a) és b) pontját, 72/B. § (20) bekezdés a) pontját, 85. § (2) és (5) bekezdését,
valamint 89. § (10) bekezdését a 2010. december 31-ét követõ idõponttól kezdõdõen megállapításra kerülõ ellátások,
valamint az említett idõpontot követõ adatszolgáltatás és bejelentés esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének
meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított 1. § (1) és
(2) bekezdését, 72/B. § (1a)–(1g), (8a) és (8b) bekezdését, valamint 83. §-át a 2011. január 1-jén folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A Tny. 97. § (3) bekezdésének – 2010. december 31-én hatályos – b) pontja alapján teljesítendõ adatszolgáltatást
e rendelet 2010. december 31-én hatályos 85–89. §-ában foglaltak szerint kell teljesíteni.”

16. §

A TnyR.
a) 11. §-ában, 23. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében és 64/D. §-ában a „2011.” szövegrész helyébe a „2012.”
szöveg,
b) 14. § (10) bekezdésében, 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,
c) 24. § (4) bekezdésében az „a nyugdíjasként szerzett” szövegrész helyébe az „az 1997. január 1-jét megelõzõen
nyugdíjasként szerzett” szöveg,
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d)

56. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap kiállítására és vezetésére kötelezett”
szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítására
és vezetésére kötelezett, ennek hiányában a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg,
e) 72/B. § (1), (2) és (9)–(12) bekezdésében a „kivételes nyugdíjemelés” szövegrész helyébe a „kivételes
nyugellátás-emelés” szöveg,
f) 72/B. § (5) bekezdésében a „kivételes rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „kivételes rokkantsági nyugdíj
vagy kivételes rehabilitációs járadék” szöveg,
g) 72/B. § (9) bekezdésében és 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „65 000” szövegrész helyébe a „70 000” szöveg,
h) 72/B. § (13) bekezdésében a „kivételes nyugdíjemelés” szövegrész helyébe a „kivételes nyugellátás-emelés”
szöveg, a „méltányossági nyugdíjemelést” szövegrész helyébe a „kivételes nyugellátás-emelést” szöveg,
i) 72/B. § (15) bekezdésében az „a Tny. 66. §-ában meghatározott szervek vezetõi” szövegrész helyébe az
„az (1d) bekezdés d) pontja szerinti személyek” szöveg,
j) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában és 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „75 000” szövegrész helyébe a „80 000”
szöveg,
k) 79. § (3) bekezdésében és 85. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon”
szöveg,
l) 85. § (2) bekezdésében a „tizedik munkanap” szövegrész helyébe a „tizenötödik nap” szöveg,
m) 85. § (4) bekezdésében a „tizenkét hónapra számított összegét” szövegrész helyébe a „tizennyolcszorosát”
szöveg,
n) 89. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg
lép.
17. §

(1) Hatályukat vesztik a TnyR. 24. § (1) bekezdésében, 88/A. § (2) bekezdésében és 89. § (10) bekezdésében a „regionális”
szövegrészek.
(2) Hatályát veszti a TnyR.
a) 72/B. § (1) bekezdésében az „az igénylõ lakhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz,
valamint – kivételes özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén, ha a jogszerzõ már nyugellátásban részesült –
a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz” szövegrész,
b) 85. § (1) bekezdése,
c) 86. § (1) bekezdésének elsõ és második mondata, valamint (2), (3), (5) és (7)–(9) bekezdése,
d) 87. § (1) bekezdés a)–c), f), g), i) és j) pontja, valamint (2)–(5) bekezdése,
e) 88. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
f) 88. § (2) és (3) bekezdése,
g) 89. § (1)–(8) bekezdése.

2. A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
18. §

Hatályát veszti a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet.

3. A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló
283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
19. §

A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha
a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati idõt 2011.
december 31-éig betölti, illetve megszerzi,
b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát
a (3) bekezdés szerint a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi
központ) bejelentette,
c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és
d) a korengedményes nyugdíjba vonulás idõpontja legkésõbb 2011. december 31-e.”
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20. §

Az R. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülõ korengedményes nyugdíj összegét
– a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben – a Tny.
18/A–18/B. §-ának megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti
csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét
követõen korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthetõ.
(6) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének
meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011.
évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben – ha kormányrendelet másként nem
rendelkezik – a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követõen is a korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

21. §

Az R. 2. § (2) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal regionális igazgatóságát, valamint a regionális
munkaügyi központot” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot és a munkaügyi központot” szöveg lép.

22. §

Hatályukat vesztik az R. 1. § (3) bekezdésében a „regionális” szövegrészek.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása
23. §

Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)
Korm. rendelet 86. §-ában az „(a továbbiakban: NAV)” szövegrész, valamint az „ , a 89. § (8) bekezdésében
„a rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe „a rendvédelmi szervek, a NAV” szöveg” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
24. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. december 31-én lép hatályba.
Az 1–17. § és a 19–22. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
A 18. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének
j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,
a 2. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és
l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében,
a 3. § és a 4. § (2) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

31554

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

1. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.
(V. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében
a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

3. A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

(1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szociális ágazat továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének mûködtetésével, fejlesztésével kapcsolatos
feladatok tekintetében 2011. január 1-jétõl a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet jogutódja.”
(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter” szöveg
lép.
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés b) pont 7. alpontjában a „ , valamint a szociális képzéseket” szövegrész, továbbá
b) 5. § (1) bekezdés b) pont 9–11. alpontja
hatályát veszti.

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont
2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli:
1. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig
terjedõ hatállyal meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás
jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. §

A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal
meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek
megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. §

(1) Nem lép hatályba a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a.
(2) Ez a kormányrendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggõ módosításáról
A Kormány
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet tekintetében az Alkotmány 35. §
(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva, továbbá
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés m) és s) pontjában,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés j), o) és s) pontjában,
a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontjában,
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében
az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. §
(1) bekezdés r) pontjában,
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az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló
213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,
a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
tekintetében az Szt. 132. § (1) bekezdés f) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény
esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként
külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása következtében
szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelõ módon kerekítve kell
meghatározni.”

2. §

A Tr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Ha az ellátott az étkeztetést, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást vagy a nappali ellátást a hónap nem
mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj – az Szt. 116. § (2) bekezdésében és 117/B. §-ában foglaltak
kivételével – nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése, illetve 117. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatár
harmincad részét.”

3. §

A Tr. 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendõ személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok
szorzata.”

4. §

A Tr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok
számát meg kell szorozni a 28. §-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal,
a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege
az adott hónapra fizetendõ térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától
függetlenül – úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak
a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn.”
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5. §

A Tr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A fizetendõ személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség
teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet szerinti törzslapon kell nyilvántartani. Az Szt. 117/B. §
szerinti esetben nem kell vezetni a 3. számú melléklet szerinti törzslapot.”

6. §

A Tr. 22. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Hajléktalan személyek átmeneti szállása”

7. §

A Tr. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott étkezésért az étkeztetésre vonatkozó szabályok szerint kell
térítési díjat fizetni.”

8. §

A Tr. 28. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével –
a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten
összesíthetõk.
(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás kivételével –
a) az egészségügyi intézményben történõ kezelésének idõtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi
térítési díj 40%-át,
b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át
kell fizetni.”

9. §

A Tr. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § (1) E rendeletnek a szociális szolgáltatási tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvénnyel összefüggõ módosításáról szól 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított,
illetve módosított
a) 3. §-át a térítési díj 2010. december 31-ét követõ megállapítása és felülvizsgálata során kell alkalmazni,
b) 16. §-át és 28. § (1)–(3) bekezdését a 2010. december 31-ét követõ idõszakra fizetendõ térítési díjakra kell alkalmazni.
(2) A 2010. december 31-éig kiadott jegyzõi jövedelemigazolások alapján megállapított személyi térítési díj a személyi
térítési díj soron következõ felülvizsgálatáig alkalmazható.”

10. §

A Tr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §

A Tr.
a) 1. § (1) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „94/B. és 94/D. §-a szerinti megállapodásban” szövegrész helyébe a „94/C. §-a, illetve a
2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
d) 9. § (3) bekezdésében az „étkezési” szövegrész helyébe az „ellátási” szöveg,
e) 24. §-ában a „rehabilitációs intézményben elhelyezett” szövegrész helyébe a „rehabilitációs intézményben
elhelyezett ellátott és a rehabilitációs célú lakóotthonban határozott idõre elhelyezett ellátott” szöveg
lép.

12. §

Hatályát veszti a Tr.
a) 4/A. §-a,
b) 4/B. §-a,
c) 9. § (1) bekezdése,
d) 10. §-a,
e) 12. § (2) bekezdése,
f) 17. § (4) bekezdése,
g) 21. § (1) bekezdése,
h) 23/A. §-a,
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28. § (3) bekezdésében az „– a rendszeres hétvégi távollét kivételével –” szövegrész,
31. § (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész,
1. számú mellékletében a „Havi zárás:” szövegrész,
1. számú mellékletének 1–3. pontja.

2. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális
intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi
felügyelõsége ellenõrzi, és az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet megküldi a szociális és gyámhivatal részére.”

14. §

Az Szfr. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló
jogerõs határozatát – elektronikus úton – közli)
„c) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és
munkaügyi felügyelõségével,”

15. §

Az Szfr. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot az elsõ fokon eljárt szervnek kell
megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ
harminc napon belül.
(2) A bírságból befolyt összeget az elsõ fokon eljárt szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig a szociálés nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. Az elsõ fokon eljárt szerv az átutalással egyidejûleg a bírságot
kiszabó jogerõs határozat másolatát megküldi a minisztériumnak, valamint – ha az eljáró szerv szociális és gyámhivatal
– a Hivatalnak.”

16. §

(1) Az Szfr.
a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
c) 3/A. § (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
e) 11. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg
lép.
(2) Az Szfr. 9. § (6) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész
helyébe a „minisztérium” szöveg lép.

17. §

(1) Hatályát veszti az Szfr. 7/B. §-a.
(2) Hatályát veszti az Szfr.
a) 5. § (4) bekezdése,
b) 6. § (7) bekezdése,
c) 7. § d) pontja.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
18. §

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 13/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„13/A. § (1) Az Szt. 92/L. § (3) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a Hivatalnak kell megfizetni – ha
fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerõre emelkedését követõ harminc napon
belül.
(2) A bírságból befolyt összeget a Hivatal negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A Hivatal az átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó jogerõs
határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.”
19. §

Hatályát veszti az Nyr. 3. § (2) bekezdésében a „ , bázisszállás esetén a következõ munkanapon” szövegrész.

4. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
20. §

A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális
intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Fvr.) a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § A 2011. január 1-je elõtt jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt gondozási felülvizsgálatot nem kell
lefolytatni. Az 5. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján felülvizsgálat legkorábban 2012. évben folytatható le.”

21. §

Az Fvr.
a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ”
szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében az „intézményvezetõ” szövegrész helyébe az „intézményvezetõ – ha jogszabály kivételt
nem tesz –” szöveg,
c) 5. § (4) bekezdésében a „törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje, – a Polgári
Törvénykönyv szerinti, az ellátott által a felülvizsgálat kezdeményezésére és a vizsgálattal kapcsolatos személyes
adatok kezelésre meghatalmazott – közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)” szöveg,
d) 5. § (6) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében az „és törvényes képviselõjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes
képviselõjét és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozóját” szöveg,
e) 5. § (8) bekezdésében az „illetve törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje, illetve közeli
hozzátartozója” szöveg,
f) 6. § (5) bekezdésében a „nyolc munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, az „és törvényes
képviselõjét” szövegrész helyébe a „ , törvényes képviselõjét és – ha a felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó
kezdeményezte – közeli hozzátartozóját” szöveg,
g) 7. § (3) bekezdésében a „törvényes képviselõjének és” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõjének és – ha a
felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozójának, valamint” szöveg,
h) 8. § (1) bekezdésében az „illetve törvényes képviselõje és” szövegrész helyébe a „törvényes képviselõje és – ha a
felülvizsgálatot a közeli hozzátartozó kezdeményezte – közeli hozzátartozója, valamint” szöveg
lép.

22. §

Hatályát veszti az Fvr. 5. § (3) bekezdés a) pontja.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában feladategység:)
„cb) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön jogszabályban foglaltak szerint egész
évben szolgáltatásban részesülõ, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,”
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(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) mûködési támogatás: a szolgáltatás mûködési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi
juttatásaihoz, a mûködtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási
szerzõdésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami támogatás;”
24. §

A Tkr. 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehetõ figyelembe)
„a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20–29 vagy 31–33
diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes
figyelembe vehetõ feladatmutató 10 százalékát,”

25. §

A Tkr.
a) 1. § (2) bekezdés l) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és
Pest Megyei Igazgatósága” szöveg
lép.

6. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében a
„családok lakhatását elõsegítõ program” szövegrész helyébe a „családok lakhatását, valamint a közterületen élõ
emberek lakhatását, illetve intézményben történõ elhelyezését elõsegítõ programok” szöveg lép.

7. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosítása
27. §

Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
35. § (14) bekezdése.

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
28. §

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az igazgatóság a normatíva iránti kérelemrõl)
„b) tárgyévben benyújtott kérelem esetén a kérelem megérkezését követõ naptól számított harminc napon belül,
c) az igénylési határidõ elmulasztása esetén a kérelem megérkezését követõ naptól számított két hónapon belül”
(határoz.)

29. §

Az Nr. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mûködési engedély kiadása, visszavonása, fenntartóváltozás vagy az engedélyezett szolgáltatások, illetve
férõhelyszám (az ellátható személyek engedélyezett száma, a kihelyezhetõ jelzõkészülékek engedélyezett száma, az
önálló helyettes szülõnél elhelyezhetõ gyermekek száma) megváltozása esetén pótigény vagy lemondás – a mûködési
engedélyt kiadó, módosító vagy visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl, a fellebbezésre való tekintet nélkül
végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a hatósági szerzõdésben foglalt jogkövetkezmény
jogerõssé válását megállapító végzés meghozatalától számított – tizenöt napon belül akkor is benyújtható, ha az adott
naptári negyedévben a fenntartó már nyújtott be pótigényt vagy lemondást.”
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30. §

Az Nr. a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) A 2011. január 1-jét megelõzõen mûködtetett bázis-szállás után a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján járó normatíva e rendelet 2010.
december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2010. december 31-ét követõen is igénybe vehetõ.
(2) A Kvt. alapján könyvvizsgálatra köteles fenntartó a Kvt. alapján igénybe vett normatíva elszámolásához köteles
csatolni a független könyvvizsgálónak az elszámolás jogszerûségérõl szóló nyilatkozatát.”

31. §

Az Nr.
a) 1. § d) pontjában a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest
Megyei Igazgatósága” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
d) 2. § (7) bekezdésében az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg,
e) 2. § (8) bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész helyébe a „nyolc napos” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdésében a „(2)–(3)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,
g) 3. § (8) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,
h) 5. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2)–(3)” szöveg,
i) 6. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14/A. § (3) bekezdésében a „tizenöt
munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
j) 6. § (4) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,
k) 7. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg,
l) 8. § (5) bekezdésében a „jogcím” szövegrész helyébe a „jogcím vagy szolgáltató (székhely, telephely)” szöveg,
m) 8. § (6) bekezdésében az „elszámolás beérkezését követõ huszonkét munkanapon belül” szövegrész helyébe az
„elszámolás megérkezését követõ naptól számított harminc napon belül” szöveg,
n) 9. § (3) bekezdésében a „benyújtását követõ huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését
követõ naptól számított harminc napon” szöveg,
o) 9. § (7) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrészek helyébe a „húsz napon” szöveg, a „nyolc
munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt
napon” szöveg,
p) 14. § (2) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg
lép.

32. §

Hatályát veszti az Nr.
a) 3. § (3) bekezdése,
b) 7. § (1) bekezdésében a „ , de legfeljebb a folyósítandó normatíva húsz százalékát” szöveg,
c) 7. § (4) és (5) bekezdése,
d) 8. § (3) bekezdése.

9. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
33. §

(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedélyezéssel és – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ
fokon a szociális szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el.”
(2) Az Szmr. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére,
Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel jár el.”

34. §

Az Szmr. 8. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem teljesítése miatt szociális igazgatási bírság
(a továbbiakban: bírság) nem szabható ki.”
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35. §

(1) Az Szmr. 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mûködést engedélyezõ szerv)
„f) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.”
(2) Az Szmr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye
a) az (1) bekezdés b)–d) pontjában és e) pont eb) alpontjában foglalt jogkövetkezmények esetén;
b) bírság kiszabása esetén
ba) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)–k) pontja szerinti esetben,
bb) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben e rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (3)–(5)
bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,
bc) az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes képviselõjének,
hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizetõ személynek az Szt. szerinti jogai
sérülnek.”

36. §

Az Szmr. az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelõzõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A jegyzõ a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények
mûködési engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális
és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzõi ellenõrzés idõpontjától függetlenül – a mûködési engedély
módosítására irányuló soron következõ eljárással egyidejûleg, de legkésõbb 2012. december 31-éig – a 11. § (5)–(9)
bekezdésének, valamint a 12. § (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával – az iratok alapján és a helyszínen ellenõrzi
azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és
a) szükség esetén alkalmazza a 13. § szerinti jogkövetkezményeket, továbbá
b) – ha a jegyzõ által kiadott mûködési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak – a hatályos jogszabályoknak
megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, és a jegyzõ által korábban kiadott mûködési engedélyt visszavonja.”

37. §

(1) Az Szmr.
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (7) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú szakhatóságként eljáró szervét,
másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának
kerületi hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságát” szöveg,
d) 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban:
ÁNTSZ) a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét,
másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei
kormányhivatalnak a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi (fõvárosi kerületi)
népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet), a másodfokú eljárásban a
fõvárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg,
e) 5. § (3) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,
f) 5. § (5) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg, a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg,
g) 7. § (5) bekezdés d) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete” szövegrész helyébe az
„a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
h) 10. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,
i) 11. § (3) bekezdés c) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében a „huszonkét munkanapon”
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
j) 11. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
k) 12. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
l) 12. § (2) bekezdésében a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” szöveg,
m) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi intézetét” szövegrész helyébe az „a kistérségi
népegészségügyi intézetet” szöveg,
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n) 13. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „munkanapos” szövegrész helyébe a „napos” szöveg
lép.
(2) Az Szmr.
a) 13. § (3) bekezdés k) pontjában az „a 14. §-ban” szövegrész helyébe az „az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében” szöveg,
b) 14. § (7) bekezdésében az „A bírságot” szövegrész helyébe az „Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése alapján kiszabott
bírságot” szöveg,
c) 14. § (9) bekezdésében az „egy hitelesített másolati példányát” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg
lép.
38. §

(1) Hatályát veszti az Szmr.
a) 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja,
b) 14. § (1) bekezdés h) pontja,
c) 17. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 2. számú mellékletének 4., 4.1. és 4.2. pontja,
e) 3. számú mellékletének 3.11. pontja.
(2) Hatályát veszti az Szmr. 14. § (1)–(6), (8) és (10) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Szmr.
a) 2. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (4) és (5) bekezdése,
c) 3. § (3) bekezdése,
d) 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja,
e) 11. § (8) bekezdés e) pontja,
f) 22. § (14) bekezdésének második mondata.

10. Záró rendelkezések
39. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1–14. §-a, 16. § (1) bekezdése, 19–25. §-a, 27–32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 37. § (1) bekezdése és 38. §
(1) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 15. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 18. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 37. § (2) bekezdése és 38. §
(2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.
(4) E rendelet 17. § (2) bekezdése, 33. § (1) bekezdése, 36. §-a és 38. § (3) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.
Budapest, 2010. december 16.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

31564

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

1. melléklet a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Térítési díj nyilvántartási törzslapja
Az ellátott neve: .......................................................................................................................................................................................................
Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte: .......................................................................................................................................
Az ellátás igénybevételének kezdõ napja: .....................................................................................................................................................
Az ellátás igénybevételének utolsó napja: .....................................................................................................................................................
Az intézményi térítési díj:
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
Az ellátott által fizetendõ személyi térítési díj:
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
…. év …………….. hó … napjától napi: ............................ Ft, bentlakásos intézmény esetén havi: .......................... Ft
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerzõdés szerint fizetendõ térítési díj
napi összege: .............................. havi összege: .......................................................................
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve: ..........................................................
Lakcíme, egyéb elérhetõsége: ............................................................................................................................................................................
A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén
Forint

Év, hónap

Havi
rendszeres
jövedelem

A
pénzvagyont
terhelõ
összeg1

Az ingatlant
terhelõ
jelzálog
összege1

2....
I.
2....
II.
2....
III.
2....
IV.
2....
V.
2....
VI.
2....
VII.
2....
VIII.
2....
IX.
2....
X.
2....
XI.
2....
XII.
Folyó évi hátralék:

1

Kitöltése pénz-, illetve ingatlanvagyon terhelése esetén kötelezõ.

Havi személyi
térítési díj
összege

Befizetés
Jegyzet
kelte

napló száma

összege
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B) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén
Forint
Év, hónap

Havi rendszeres
jövedelem

Havi személyi
térítési díj összege

Befizetés
Jegyzet
kelte

napló száma

összege

2....
I.
2....
II.
2....
III.
2....
IV.
2....
V.
2....
VI.
2....
VII.
2....
VIII.
2....
IX.
2....
X.
2....
XI.
2....
XII.
Folyó évi hátralék:
„
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A K ormány 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggõ módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím 8–12. §, a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 13. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény132. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény132. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
1. §

(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Er.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A települési önkormányzatnak, illetve a 2010. december hónapban végzett közcélú foglalkoztatás esetén az
annak megszervezését magára vállaló többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott
igénylése alapján az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, a 2010. december hónapban folyósított
rendelkezésre állási támogatásra, a bérpótló juttatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az ápolási díjra, az
adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérõ költsége) kifizetett összeg meghatározott
arányát, valamint a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõk foglalkoztatásával kapcsolatos személyi
kiadásokhoz történõ állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a
Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot (társulást) igénylése alapján – a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – havonta elõleg illeti meg. A tárgyévben az elsõ alkalommal a tárgyhavi térítés kétszerese
igényelhetõ. A tárgyév december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.
(3) Az Szt. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díjra, a közcélú munka költségeinek kifizetésére és a
fogyasztásmérõ költségére elõleg nem vehetõ igénybe.
(4) A települési önkormányzat (a fõvárosban a fõvárosi kerület) jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) havonta kifizetési
jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban
kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követõ
hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés
a) az Szt. 32/B. §-ának (1) bekezdése alapján kifizetett idõskorúak járadékáról az 1. számú melléklet,
b) a rendszeres szociális segélyrõl a 2. számú melléklet,
c) az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról a 3. számú melléklet,
d) az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehetõ támogatásról a
4. számú melléklet,
e) az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehetõ támogatásról, az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b)
pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról, valamint a fogyasztásmérõ költségével összefüggésben igénybe vett
támogatásról az 5. számú melléklet,
f) a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõk után igényelhetõ foglalkoztatási támogatásról a
6. számú melléklet,
g) a bérpótló juttatásról és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre állási támogatásról a 7. számú
melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.
(5) A társulás munkaszervezetének vezetõje 2011. január 10-éig – a 6. számú melléklet szerinti adatlap
felhasználásával – értesíti az Igazgatóságot a 2010. december hónapban a társulás által megszervezett közcélú
munkában részt vevõk után igényelhetõ foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett támogatás összegérõl.
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A társulás és a közcélú foglalkoztatást a társulás keretében megszervezõ települési önkormányzat e jogcímen
egyidejûleg nem igényelhet támogatást.
(6) A fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés
hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ
hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés
a) a hajléktalan személyek részére kifizetett
aa) idõskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,
ab) rendszeres szociális segélyrõl a 9. számú melléklet,
ac) bérpótló juttatásról és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre állási támogatásról a 10. számú
melléklet;
b) a 2010. december hónapban közcélú munkában részt vevõ hajléktalan személyek után igényelhetõ foglalkoztatási
támogatásról a 11. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.”
(2) Az Er. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez (a
továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, a
bérpótló juttatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az ápolási díjra, az adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt.
55/A. § (3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeire
(a továbbiakban: fogyasztásmérõ költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát a központi költségvetésben
meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti.”
(3) Az Er. 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés
hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ
hónapban igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés a
hajléktalan személyek részére kifizetett
a) idõskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,
b) rendszeres szociális segélyrõl a 9. számú melléklet,
c) bérpótló juttatásról a 10. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.”
2. §

(1) Az Er. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 37. § (1) bekezdése szerinti jogosultak részére
megállapított rendszeres szociális segély tárgyhónapban folyósított összegét – ide értve a természetbeni juttatásként
biztosított összeget – kell feltüntetni.”
(2) Az Er. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A 7. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett összegként az Szt. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló
juttatás tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.”

3. §

Az Er. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium minden hónap 18-áig rendelkezik arról, hogy
a Kincstár az 1–5., valamint a 7. számú mellékletek szerint igényelt támogatásokat a települési önkormányzatok részére,
továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt támogatásokat a fõvárosi önkormányzat részére utalja át.”

4. §

(1) Az Er.
a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
b) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
c) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
d) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
e) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
f) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
lép.
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(2) Az Er.
a) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete,
b) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete,
c) 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete,
d) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
lép.
5. §

Az Er. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A 2011. január hónapra járó bérpótló juttatás kifizetésére az önkormányzatot megilletõ elõleget a
2011. január 1-jén hatályos 7. és 10. számú melléklet szerinti adatlapon kell igényelni.
(2) A települési önkormányzat a 2011. január 1-jén hatályos 2., 7., 9. és 10. számú melléklet szerinti adatlapon igényelt
elõleggel a 2011. január 31-én hatályos 2., 7., 9., és 10. számú melléklet szerinti adatlapon számol el.”

6. §

(1) Az Er.
a) 2. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg” szöveg,
b) 2. § (7) bekezdésében az „az Szt. 37. § (1) bekezdése, 37/C. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Szt. 2010.
december 31-én hatályos 37. § (1) bekezdése, 37/C. § (4) bekezdése” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásnak” szövegrész helyébe a „rendelkezésre állási
támogatásnak, bérpótló juttatásnak” szöveg,
d) 4. § (1) és (2) bekezdésében az „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, a „15-éig” szövegrész helyébe a „20-áig”
szöveg,
e) 4. § (3) bekezdésében az „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
f) 4. § (4) bekezdésében az „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, a „18-áig” szövegrész helyébe a „22-éig” szöveg,
g) 5. § (4) bekezdésében az „Szt. 36. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Szt. 2010. december 31-én
hatályos 36. § (2) bekezdése” szöveg
lép.
(2) Az Er. 4. § (2) bekezdésében a „8–11. számú melléklet” szövegrész helyébe a „8–10. számú melléklet” szöveg lép.

7. §

(1) Hatályát veszti az Er.
a) 4. § (4) bekezdésében a „ – figyelemmel az (5)-(6) bekezdésben foglaltakra is – „ szövegrész,
b) 4. § (5)–(7) bekezdése,
c) 8. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Er.
a) 1. § (2) bekezdésében a „(társulást)” szövegrész,
b) 1. § (3) bekezdésében az „ , a közcélú munka költségeinek kifizetésére” szövegrész,
c) 1. § (4) bekezdés f) pontja, valamint a g) pontjában az „és a 2010. december hónapra folyósított rendelkezésre
állási támogatásról” szövegrész,
d) 1. § (5) bekezdése,
e) 2. § (6) bekezdése,
f) 5. §-a,
g) 6. és 11. számú melléklete.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 6/A. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az Szt.)
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„c) 19. § (3) bekezdésének, 33. § (1) bekezdés f) és g) pontjának, 35. § (3) bekezdésének, 36. § (2) bekezdés
a)–c) pontjának, 37/C. § (6) bekezdésének, valamint (8) bekezdés a) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási
szerv a megyei munkaügyi központ,”
9. §

A Pr. 9. § (4) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az aktív korúak ellátására jogosult személy lakcímének megváltozása esetén
megfelelõen alkalmazni kell.”

10. §

A Pr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megelõzõ együttmûködésen az Flt. szerinti együttmûködést kell érteni.”

11. §

(1) A Pr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell
a) arról, hogy az igénylõ bérpótló juttatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult,
b) a pénzbeli ellátás összegérõl, folyósításának feltételeirõl,
c) a bérpótló juttatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti, valamint – ha a települési
önkormányzat errõl az Szt. 35. § (2) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására
vonatkozó kötelezettségekrõl, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni,
d) a rendszeres szociális segélyre az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján jogosult személy esetében az
Szt. 37/A. §-a szerinti együttmûködési kötelezettség tartalmi elemeirõl, valamint arról, hogy az együttmûködésre
kötelezett személy a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles felkeresni a települési
önkormányzat által kijelölt szervet,
e) az együttmûködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeirõl.”
(2) A Pr. 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A munkaügyi központ a jegyzõt az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti jogviszonyok valamelyikének létesítésérõl, a program, foglalkoztatás vagy képzés kezdõ idõpontjáról és annak
várható idõtartamáról, valamint a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezdõ idõpontjáról és várható
idõtartamáról a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban történõ adatrögzítés útján tájékoztatja.”
(3) A Pr. 17. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A bérpótló juttatásra jogosult személy a jogosultság jogerõs megállapításától számított 15 napon belül köteles a
munkaügyi központot felkeresni.”
(4) A Pr. 17. § (15) és (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A jegyzõ az együttmûködésre kijelölt szervet tájékoztatja
a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérõl,
b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszûnésérõl és az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti
együttmûködési kötelezettség elõírásáról.
(16) Ha a munkaügyi központ a bérpótló juttatásra jogosult személy számára a települési önkormányzat által
együttmûködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) történõ együttmûködést elõírja,
az együttmûködés elõírásáról, valamint az együttmûködésre kijelölt szervnél történõ megjelenés határidejérõl a
munkaügyi központ tájékoztatja az együttmûködésre kijelölt szervet. Az együttmûködésre kijelölt szervvel történõ
együttmûködésre a (12)–(14) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy az együttmûködésre
kijelölt szerv a (13) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé teljesíti. A munkaügyi
központ tájékoztatja az együttmûködésre kijelölt szervet, ha a bérpótló juttatásra jogosult személy együttmûködésre
kijelölt szervvel való együttmûködési kötelezettsége megszûnt, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeresõk
nyilvántartásából.”
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A Pr. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/B. § (1) Amennyiben az együttmûködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 34. § (2) bekezdés b), d) vagy
e) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyzõ megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt.
34. § (3) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ a jogosultság megszüntetésének idõpontját
követõen ismételten teljesíti az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését
megelõzõen teljesített együttmûködés a megelõzõ együttmûködés idõtartamának számításánál nem vehetõ
figyelembe.
(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (5) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2011. január 1-jétõl 60 600 Ft.”

13. §

(1) A Pr.
a) 2. számú melléklete e rendelet 11. melléklete,
b) 4. számú melléklete e rendelet 12. melléklete,
c) 9. számú melléklete e rendelet 13. melléklete,
d) 11. számú melléklete e rendelet 14. melléklete
szerint módosul.
(2) A Pr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

14. §

(1) A Pr.
1. 6. § (2) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásának” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásának”
szöveg,
2. 6. § (3) bekezdésében és 9. § (6) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatást” szövegrész helyébe a „bérpótló
juttatást” szöveg,
3. 6. § (4) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg,
4. 6/A. § (3) bekezdés f) pontjában a „regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve” szöveg,
5. 6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve” szövegrész helyébe az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg,
6. 9. § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
7. 9. § (7) bekezdésében a „rendelkezésre állási támogatásra” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatásra” szöveg,
8. 15. § (3) bekezdésének a) pontjában a „Regionális Igazgatóságának” szövegrész helyébe a „területi szervének”
szöveg,
9. 15. § (3) bekezdésének b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „megyei” szöveg,
10. 17. § (11) bekezdésében a „37/B. §” szövegrész helyébe a „37. §” szöveg,
11. 17. § (12) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében és b) pontjában a „37/D. §” szövegrész helyébe a „37/A. §”
szöveg,
12. 36. § (1) bekezdés a) pontjában a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, a „regionális
egészségbiztosítási pénztárt (a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét” szöveg,
13. 36. § (3) bekezdésében a „REP-et” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási
szakigazgatási szervét” szöveg,
14. 37. § (1), (4), (6) és (7) bekezdésében, 38. § (4) bekezdésében, 40. § (1)–(3) bekezdéseiben, 44. § (4) és
(5) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 49. §-ában a
„REP” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási
szerve” szöveg,
15. 37. § (3) bekezdésében a „REP vezetõjének” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási szakigazgatási szerve vezetõjének” szöveg,
16. 38. § (1) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében a „REP-pel” szövegrész helyébe a „fõvárosi
és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével” szöveg,
17. 47. § (1) és (2) bekezdésében a „REP-en” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási szakigazgatási szervén” szöveg,
18. 48. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdés a) pontjában a „REP-nek” szövegrész helyébe a
„fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének” szöveg,
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19. 48. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés b) pontjában a „REP-tõl” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervétõl” szöveg,
20. 44. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
lép.
(2) A Pr. 20. § (2) bekezdésének a) pontjában a „jövedelemigazolás,” szövegrész helyébe a „jövedelemigazolás, valamint az
1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, ” szöveg lép.
15. §

Hatályát veszti a Pr.
a) 15. § (7) bekezdése,
b) 16. § (2) bekezdése,
c) 16. § (3) bekezdésében az „a 15. § (7) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész,
d) 17. § (4)–(6) bekezdése, valamint (8) és (10) bekezdése,
e) 17/A. §-a,
f) 18. és 19. §-a.

3. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló
387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
16. §

Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szjr.)
18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére a 17. § (1) bekezdés i) pontja alapján került sor, a 17. §
(6) bekezdése szerinti idõponttól visszaszámított 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság
esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított járadék jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül.”

17. §

(1) Az Szjr. 13. §-ában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.
(2) Az Szjr. 22. § (7) bekezdésében a „2010. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. január 1-jét megelõzõen”
szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti az Szjr. 10. § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész.

4. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel – 2010. december 30-án lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 8–13. §-a, 14. §
(1) bekezdése, 15. és 16. §-a, 17. § (1) bekezdése, valamint 18. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése, 2. és 3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, valamint 7. § (2) bekezdése
2011. január 31-én lép hatályba.
(4) E rendelet 14. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) E rendelet 1–13. §-a, 14. § (1) bekezdése, 15–18. §-a, valamint a (2) és (3) bekezdés 2011. február 1-jén hatályát veszti.
(6) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k,
miniszterelnök
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1. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:……………………………………………………………………………………….
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………….
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja
részesülők száma:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja
részesülők száma:
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja
részesülők száma:
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja
részesülők száma:

alapján segélyben
......................... fő
alapján segélyben
.......................... fő
alapján segélyben
.......................... fő
alapján segélyben
......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

.......................... fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja
részesülők részére:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja
részesülők részére:
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja
részesülők részére:
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja
részesülők részére:

alapján segélyben
.......................... Ft
alapján segélyben
.......................... Ft
alapján segélyben
......................... Ft
alapján segélyben
......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:

......................... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
90%-ának az együttes összege]:

......................... Ft

7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti
összegének kétszeresével]:

......................... Ft

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek
az együttes összege]:

........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]:

.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

31573

2010. évi 200. szám

2. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által a 2010. december hónapban szervezett közcélú
foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………..
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:

....................... fő
....................... fő

Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:

....................... fő

5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:

......................... Ft
......................... Ft

Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:

......................... Ft

6. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege
[az 5. pont összegének 95%-a]:

......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző (a társulás munkaszervezetének vezetője)
aláírása

........................................................
a polgármester (a társulás elnöke) aláírása”

31574

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

3. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe vehető támogatás
igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:……………………………………………………………………………………….
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………….
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők száma:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők száma:

........................ fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

........................ fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők számára:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők számára:

........................ Ft

Tárgyhavi kifizetés összesen:

........................ Ft

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]:

........................ Ft

7. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 6. pont szerinti
összegének kétszeresével]:

........................ Ft

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően a rendelkezésre állási
támogatásra tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]:

........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7. pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]:

........................ Ft

........................ fő

........................ Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

31575

2010. évi 200. szám

4. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendszeres szociális segély címén igénybe
vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja
részesülők száma:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja
részesülők száma:
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja
részesülők száma:
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja
részesülők száma:

alapján segélyben
......................... fő
alapján segélyben
.......................... fő
alapján segélyben
.......................... fő
alapján segélyben
......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

.......................... fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés a) pontja
részesülők részére:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés b) pontja
részesülők részére:
c) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés c) pontja
részesülők részére:
d) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/B. § (1) bekezdés d) pontja
részesülők részére:

alapján segélyben
.......................... Ft
alapján segélyben
.......................... Ft
alapján segélyben
......................... Ft
alapján segélyben
......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:

......................... Ft

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
együttes összege]:

......................... Ft

6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti
összegének kétszeresével]:

......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”

31576

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

5. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére 2010. december hónapra járó rendelkezésre állási támogatás címén igénybe
vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők száma:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők száma:

........................ fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

........................ fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37. § (3) bekezdése szerinti összegű támogatásban
részesülők számára:
b) az Szt. 2010. december 31-én hatályos 37/C. § (4) bekezdése alapján támogatásban
részesülők számára:

........................ Ft

Tárgyhavi kifizetés összesen:

........................ Ft

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont a)+b) alpontjaiba foglalt összegek
együttes összege]:
6. Az igényelt előleg összege [megegyezik a tárgyhónapra járó térítés 5. pont szerinti
összegének kétszeresével]:

........................ fő

........................ Ft

........................ Ft
........................ Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

31577

2010. évi 200. szám

6. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„11. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a fővárosi önkormányzat által 2010. december hónapban szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő
támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: 2010. december
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
3. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak száma:

....................... fő
....................... fő

Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen:

....................... fő

4. A foglalkoztatással összefüggő személyi kifizetések a tárgyhónapban:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére:
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak részére:

......................... Ft
......................... Ft

Tárgyhavi személyi kifizetések összesen:

......................... Ft

5. A foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege [a 4.
pont összegének 100%-a]:

......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”

31578

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

7. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………..
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:

......................... fő
.......................... fő
.......................... fő
......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

.......................... fő

5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:

.......................... Ft
.......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:

......................... Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
90%-ának az együttes összege]:

......................... Ft

7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek
az együttes összege]:
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont
összegével]:

......................... Ft

.......................... Ft
.......................... Ft

........................ Ft
.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

31579

2010. évi 200. szám

8. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Megye megnevezése: .............................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:………………………………………………………………………………………
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
4. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők
száma:

........................ fő

5. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés:

........................ Ft

6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]:

........................ Ft

7. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]:
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 7/c) alpontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

........................ Ft

.......................... Ft
.......................... Ft

8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek
és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek
az együttes összege]:

........................ Ft

9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont
összegével]:

........................ Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”

31580

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

9. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás
igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:

......................... fő
.......................... fő
.......................... fő
......................... fő

Támogatásban részesülők száma összesen:

.......................... fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:

.......................... Ft
.......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:

......................... Ft

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek
együttes összege]:

......................... Ft

6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

......................... Ft

.......................... Ft
.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”
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10. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett bérpótló juttatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………
3. A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti bérpótló juttatásban részesülők
száma:

........................ fő

4. A tárgyhónapban bérpótló juttatás címén történt kifizetés:

........................ Ft

5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]:
6. A bérpótló juttatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete [a január
havi igénylés kivételével az a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; januárban az a) alpontban szereplő összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! A január havi igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

........................ Ft
........................ Ft

.......................... Ft
.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”
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11. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Pr. 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címének 2. alcíme helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„2. Jövedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj vagy nyugdíjszerû ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezõgazdasági
járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti
járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a
rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegû
juttatásokat.
Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a
munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás,
rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az elõzõ két rovatban
nem tüntethetõk fel.
Ha a jövedelembõl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot,
magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a
kérelemben szerepeltetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
munkavégzés, az egyszerûsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.”

12. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Pr. 4. számú mellékletének „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” alcímében a „rendelkezésre állási támogatás”
szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” szöveg lép.
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13. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Pr. 9. számú melléklet III. pontjának b) és c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.
Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése

Születési helye, év, hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt.
c) Jövedelmi adatok
7. Összes jövedelem
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
õstermelõi, illetve szellemi és más önálló
tevékenységbõl származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
”
2. A Pr. 9. számú melléklet IV. pont b) alpontjában a "regionális egészségbiztosítási pénztárnál" szövegrész helyébe a
"fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél" szöveg lép.
3. A Pr. 9. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmezõ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel
kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élõ közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
– a házastárs, az élettárs;
– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ
házastársa vagy élettársa;
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– az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelõzõen is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmezõ nem igazolja, úgy a hivatal
adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek
minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi
õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ
összeggel.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
munkavégzés, az egyszerûsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,
rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes
közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni
értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges."

14. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Pr. 11. számú melléklete címében a „……Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe a „……
kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve” szöveg lép.
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15. melléklet a 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
1.1.1. Neve: ............................................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .........................................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
1.1.4. Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................
1.1.5. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................................................................
1.1.7. Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................................................................
1.1.8. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): .............................................
1.1.9. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1.
Ƒ egyedülálló
1.2.2.
Ƒ házastársával/élettársával él együtt
1.3. A kérelmező
1.3.1.
Ƒ fogyatékossági támogatásban részesül
1.3.2.
Ƒ fogyatékossági támogatásban nem részesül
1.4. A kérelmező iskolai végzettsége:
1.4.1.
Ƒ 8 általánosnál kevesebb
1.4.2.
Ƒ 8 általános
1.4.3.
Ƒ középiskolai érettségi
1.4.4.
Ƒ felsőfokú
1.5. A kérelmező szakképzettsége:
1.5.1.
Ƒ szakképzettséggel nem rendelkezik
1.5.2.
Ƒ szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:
1.6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
1.6.1. Neve: ..................................................................................................................................................................................
1.6.2. Születési neve: ................................................................................................................................................................
1.6.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................................
1.6.4. Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................................................
1.6.5. Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................
1.6.6. Tartózkodási hely: .........................................................................................................................................................
1.6.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................................................
1.7. A kérelmező házastársa/élettársa
1.7.1.
Ƒ fogyatékossági támogatásban részesül
1.7.2.
Ƒ fogyatékossági támogatásban nem részesül
1.8. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: .................. fő
A.

Név

B.

C.

Születési hely, év, hó,
nap

18. évet betöltött személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

D.

Megjegyzés*

1.
2.
3.
4.
5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
- ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy
terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
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2. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi
jövedelme forintban:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

A.

B.

A jövedelem típusa

Kérelmező

C.
Házastársa
(élettársa)

D.
Gyermekei

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
3.1.Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának jogcíme:
3.1.1.
Ƒ egészségkárosodott
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértői bizottságának érvényes és hatályos szakvéleményét
vagy szakhatósági állásfoglalását;
b) a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének igazolását a fogyatékossági támogatás vagy a vakok
személyi járadékának folyósításáról.
Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshető (az ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3.1.2.
Ƒ állástalan
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) annak a munkaügyi központnak vagy kirendeltségének az igazolását, amely a munkanélküli járadékot,
álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem
benyújtása előtt együttműködött;
b) az együttműködésre kijelölt szerv igazolását a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző
együttműködésről;
c) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban
folyósító szerv igazolását;
d) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve okirat hiányában - 35. életévét
betöltött személy esetében - az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, alább külön jelölje, ha
csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:
Ƒ a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
Amennyiben Ön
- az a) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető
munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése és címe:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- a b) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető azon
együttműködésre kijelölt szerv megnevezése és címe, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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- a c) pontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshető, a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezése és címe:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.1.
kérelmező:
4.1.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.1.2. keresőtevékenységet nem folytatok,
4.1.3. gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
4.1.4. közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytatok,
4.1.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási
szervvel való együttműködést,
4.1.6. vállalom az együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködést;
4.2.
házastárs/élettárs:
4.2.1. *életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ....................................................................., ..................................

.....................................................
kérelmező

.....................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
5.1. Személyes adatok
5.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
5.1.2. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás
iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.
5.2. Jövedelmi adatok
5.2.1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
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adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként
adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli
támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. A
jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
5.2.5. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
5.2.6. A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
5.2.7. Jövedelem típusai:
5.2.7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
5.2.7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
5.2.7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5.2.7.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5.2.7.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
feltüntetésre.
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5.2.8. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
5.3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os,
vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
5.3.2. A kérelemhez
- az 5.3.1.a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői
bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodásáról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, előzetes szakhatósági állásfoglalását vagy
szakhatósági állásfoglalását;
- az 5.3.1.b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig
> vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy
vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,
> vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.
5.3.3. Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, illetve képzési
támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam
lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem
szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben a munkaügyi
központtal, annak kirendeltségével, vagy 2009. január 1-jét megelőzően a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább egy év
időtartamban együttműködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt
az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi
központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig
együttműködött,
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak
ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az
aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat
hónapon belül kérte.
5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és
címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:
- az 5.3.3.a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül.
- az 5.3.3.b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
- az 5.3.3.c) és d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az
együttműködésre kijelölt szerv igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről.
- az 5.3.3.d) és e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások
megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
5.3.5. Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az
alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az erről szóló nyilatkozatot.
5.3.6. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása
nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
5.3.7. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője
jogosult az aláírásra.”
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A Kormány 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstr.) 3. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni)
„b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének idõtartama alatt
ba) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszûnését,
bb) ha az ellátásra jogosult – ide nem értve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – a gyermek egyéves kora elõtt,
nagyszülõ esetében a gyermek hároméves kora elõtt folytat keresõtevékenységet,
bc) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult – ide nem értve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját, valamint
a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyre jogosult személyt –
a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meghaladó idõtartamban folytat keresõtevékenységet, kivéve ha azt az
otthonában végzi,
bd) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülõ a gyermek hároméves kora után folytat
keresõtevékenységet, kivéve, ha a keresõtevékenység a Cst. 21/A. §-ában megjelölt módon és idõtartamban történik,
be) ha a gyermekgondozási segélyre a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy heti 30 órát meghaladó idõtartamban
folytat keresõtevékenységet,
bf) ha az ellátásra jogosult a Cst. 27. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében
részesül, vagy ha házastársa, élettársa terhességi-gyermekágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesül,
bg) a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történõ elhelyezését, ide nem értve a 22. §
(1)–(4) bekezdésében megjelölt eseteket,
bh) az ellátásra jogosult elõzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
bi) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggõ külföldi tartózkodásának tényét,
bj) nagyszülõ által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár
a nagyszülõ vonatkozásában, akár a szülõ vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után,
bk) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
bl) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történõ kikerülését, továbbá – gyermeknevelési támogatás
esetében – ha a háztartásba a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül,
bm) ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy folytat keresõtevékenységet, kivéve, ha a keresõtevékenység
a Cst. 24. §-ában megjelölt módon és idõtartamban történik, valamint
bn) az EGT-államban történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;”

2. §

A Cstr. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A szülõk által egyenlõ idõszakokban felváltva gondozott gyermek (személy) után járó családi pótlék
megosztására irányuló igény esetén a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell a Cst. 9. § (4) bekezdése szerinti
jogerõs bírósági döntést.”

3. §

A Cstr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti,
a) ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek
aa) a Cst. 20. § (1) bekezdése szerinti személy esetén egyévesnél idõsebb, vagy
ab) a Cst. 20/A. § (1) bekezdése szerinti személy esetén három évesnél idõsebb és az intézményi elhelyezés a napi
7 órás idõtartamot nem haladja meg, továbbá

31592

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

b) ha az ellátásra a Cst. 20/B. §-a alapján jogosult személy esetén a napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezés
a napi 7 órás idõtartamot nem haladja meg.”
4. §

(1) A Cstr. 24. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személy az anyasági támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolja
a részére a Magyar Köztársaság területén való jogszerû tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot
igazoló okmány másolatát.”
(2) A Cstr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a szülõ nõ – ide nem értve a Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személyt – hitelt érdemlõen igazolja,
hogy a terhesség idõtartama alatt legalább 5 hónap idõtartamig egybefüggõen külföldön tartózkodott, úgy
a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást nem kell a kérelméhez csatolnia.”

5. §

A Cstr. 31. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A családi pótléknak a Cst. 50. § (6) bekezdése szerinti visszamenõlegesen járó összegének megállapításáról és
folyósításáról nem kell határozatot hozni. Az igényelbíráló szerv a visszamenõlegesen járó összeget a 2011. január
hónapjára járó családi pótlékkal együtt, – ha a családi pótlékra való jogosultság idõközben megszûnt, 2011.
január 31-éig – egy összegben folyósítja.”

6. §

A Cstr.
a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete
b) 8. számú melléklete e rendelet 2. melléklete
szerint módosul.

7. §

A Cstr.
a) 1. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási azonosító jelet” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
azonosító jelet és az adóazonosító jelet” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében, 4/B. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „területi szerve” szöveg,
c) 4/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága, egyéb esetben
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság)”
szövegrész helyébe a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, egyéb esetben a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest megyei Igazgatósága (a továbbiakban együtt: EGT-s Igazgatóság)”,
d) 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében a „beérkezésétõl” szövegrész
helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
f) 11. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
g) 19. § (6) bekezdésében az „A regionális egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „Az OEP” szöveg,
h) 22/A. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
i) 24. § (2) bekezdés a–c) pontjában a „29. §-ának” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdésének” szöveg,
j) 27/F. § (3) és (4) bekezdésében, 27/G. §-ában, 27/H. § (1) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész
helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg,
k) 27/H. § (3) bekezdésében az „a Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az EGT-s Igazgatóság) szöveg,
valamint az „a területi egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg
lép.

8. §

Hatályát veszti a Cstr. 8. § (5) bekezdése.

2. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
módosítása
9. §

Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
5. § (2) bekezdése.
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3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(2) E rendelet 1–7. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Cstr. 1. számú melléklet 3. pontja a következõ 3.6. számú alponttal egészül ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi 3.6. és
3.7. alpont jelölése 3.7. és 3.8. alpontra változik:
„3.6. együttes nyilatkozat arról, hogy a szülõk jogerõs bírósági döntés – ide értve az egyezséget – alapján egyenlõ
idõszakokban felváltva gondozzák a 2.1. alpont szerinti gyermek(ek)et”

2. melléklet a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A Cstr. 8. számú melléklet II. pontjában a „letelepedési, bevándorlási engedély, illetve tartózkodási kártya” szövegrész
helyébe a „tartózkodási jogot igazoló okmány” szöveg lép.
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A Kormány 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvényhez kapcsolódó módosításáról
A Kormány
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tekintetében
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A. § (3) bekezdésében és 162. § (1) bekezdés a),
b), d), k), m), q) és r) pontjában,
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében,
az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002. (V. 21.) Korm.
rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
j) pontjában,
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,
a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés d) és i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatóság a Gyvt. 130. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján részletes környezettanulmányt
(helyzetértékelést) készít, illetve ennek készítésére felkérhet más személyt vagy szervet, így különösen a gyermekjóléti
szolgálatot.
(2) A gyámhivatal környezettanulmány (helyzetértékelés) elkészítésére
a) az örökbefogadhatónak nyilvánításra irányuló eljárás során a gyermekjóléti szolgálatot,
b) az örökbefogadás elõtti eljárás és az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során a gyermekvédelmi
szakszolgálatot
kérheti fel.”

2. §

A Gyer. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal vagy a bíróság – kérelemre – akkor jogosíthatja fel a gyermek szülõi felügyeleti jogától megfosztott
szülõjét a kapcsolattartásra, ha a gyermek érzelmi fejlõdését a szülõtõl való teljes elszakadása veszélyeztetné, vagy ha
a gyermek sorsa örökbefogadás útján nem rendezhetõ.”

3. §

A Gyer. 30. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlõdését.”

MAGYAR KÖZLÖNY

4. §

•

2010. évi 200. szám

31595

A Gyer. IV. Fejezete a következõ 30/E.–30/I. §-sal és a 30/E. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az átmeneti gondozásban részesülõ, az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban
elhelyezett, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás
30/E. § (1) A kapcsolattartás szabályozása során figyelemmel kell lenni a gyermek családi kapcsolatainak ápolásához
való jogára, a gyermek véleményére, mindenekfelett álló érdekére, a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi
szakellátás igénybevételének okára, a kapcsolattartásra jogosult magatartására, körülményeire.
(2) A kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a szülõ a gyermek vagy a gyermeket nevelõ
személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelõzõ távoltartás vagy megelõzõ távoltartás, továbbá
a büntetõeljárásban elrendelhetõ távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll. A szülõ kapcsolattartási jogának
szüneteltetését kell elrendelni abban az esetben, ha a szülõ a gyermeket súlyosan bántalmazta.
30/F. § (1) Ha az átmeneti gondozásban lévõ gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója külön élnek,
a gyámhivatal vagy a bíróság kérelemre szabályozza a kapcsolattartást.
(2) A gyámhivatal vagy a bíróság felügyelt kapcsolattartást rendel el, ha az átmeneti gondozásban lévõ gyermek
számára ez látszik biztonságosnak, mert a kapcsolattartásra jogosult személy a gyermeket bántalmazta vagy
elhanyagolta.
(3) Az átmeneti gondozásban lévõ gyermek tekintetében a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ gyámhivatali vagy
bírósági határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, idõtartamát,
b) a kapcsolattartás helyszínét és a felügyeletet biztosító szakembernek, így különösen a családok átmeneti otthona
családgondozójának (ügyeletes gondozójának), a gyermekek átmeneti otthona családgondozójának (nevelõjének),
a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ családgondozójának a kijelölését,
c) a kapcsolattartásra jogosultnak és a kapcsolattartásra kötelezettnek a kapcsolattartás elmaradására
vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségét,
d) az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjét,
e) a kapcsolattartás egyéb formáinak meghatározását (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat,
ajándékozás, csomagküldés).
30/G. § (1) Ha a gyermek ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban történõ elhelyezésérõl nem
a gyámhivatal döntött, illetve, ha a gyámhivatal döntésének meghozatalakor nem állt rendelkezésre elegendõ adat
a kapcsolattartás szabályozására, a gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezéstõl számított tizenöt napon belül
hivatalból dönt a gyermek szüleivel való kapcsolattartásának szabályozásáról.
(2) Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek érdekében a gyámhivatal – lehetõség szerint a szülõ meghallgatását
követõen –
a) szabályozza a gyermek gondozási helyén történõ látogatását, annak gyakoriságát, idõtartamát,
b) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás
gyakoriságát, helyszínét, idõtartamát, valamint kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert, így különösen
a nevelõszülõi tanácsadót, a gyermekotthon családgondozóját, a gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozóját,
gyámi, gondozói tanácsadóját,
c) szabályozza a kapcsolattartás egyéb formáit (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás,
csomagküldés),
d) felhívja a szülõ figyelmét, hogy
da) a gyermek családba való visszakerülésének feltétele a rendszeres kapcsolattartás,
db) a kapcsolattartás megvalósulásához rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérhet a települési
önkormányzattól,
e) felhívja a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett figyelmét a kapcsolattartás elmaradására
vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségükre.
(3) Ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére a szülõ súlyosan bántalmazó magatartása miatt került sor,
a gyámhivatal a gyermek érdekében szünetelteti a kapcsolattartást az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról,
illetõleg a nevelésbe vételrõl történõ döntés jogerõre emelkedéséig.
30/H. § (1) Az átmeneti nevelésbe vétel és különösen indokolt esetben a tartós nevelésbe vétel elrendelésével, illetve
felülvizsgálatával egyidejûleg – a gyermek és lehetõség szerint a szülõ véleményét figyelembe véve – a gyámhivatal
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a) hivatalból szabályozza a gyermek szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való kapcsolattartását, és ennek keretében
aa) meghatározza a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, idõtartamát,
ab) dönt a gyermek gondozási helyén történõ meglátogatásáról, vagy ha annak feltételei fennállnak, az elvitel
formájában történõ kapcsolattartásról,
ac) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás
helyszínét és kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert, így különösen a nevelõszülõi tanácsadót, a gyermekotthon
családgondozóját, a nevelõszülõi hálózatót mûködtetõ családgondozóját, a gyermekvédelmi szakszolgálat gyámi,
gondozói tanácsadóját,
ad) meghatározza a kapcsolattartás egyéb formáit (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás,
csomagküldés),
b) felhívja a szülõ figyelmét, hogy
ba) a gyermek családba való visszakerülésének feltétele a rendszeres kapcsolattartás,
bb) a kapcsolattartás megvalósulásához rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérhet a települési
önkormányzattól,
c) felhívja a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett figyelmét a kapcsolattartás elmaradására
vonatkozó – írásban, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban történõ – kölcsönös értesítési kötelezettségükre,
d) felhívja a gyám figyelmét, hogy jeleznie kell a gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során közte és
a kapcsolattartásra jogosult között vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek között vita keletkezik.
(2) A gyámhivatal a kapcsolattartás szabályozására vonatkozó határozatában dönt a gyermeknek a gondozási
helyérõl legfeljebb két napra történõ eltávozása és a két napnál hosszabb szabadsága gyám által történõ
engedélyezésének lehetõvé tételérõl vagy annak a gyermek érdekében történõ mellõzésérõl.
(3) A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek gyámja – a gyermek érdekében és a gyermek testvéreivel való
kapcsolat ápolása céljából, különösen, ha azt a gyermek is kéri – biztosíthatja, hogy a gyermek személyes kapcsolatait
a 28. § (1) bekezdésben felsorolt személyeken kívül mással is ápolhassa. A gyám köteles jelezni a gyámhivatalnak, ha
az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek és közte vita áll fenn a személyes kapcsolatok ápolása kérdésében. A gyám
és a gyermek közötti vita esetén a gyámhivatal dönt.
30/I. § Az átmeneti gondozásban lévõ, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
tekintetében a szülõ kérelmére – a gyám egyetértésével – a nyári idõszakos kapcsolattartás pótolható.”
5. §

(1) A Gyer. 37. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás elõtt köteles beszerezni, ha az eljárás hivatalból indul, ideértve
a gyermekjogi képviselõ kezdeményezése alapján hivatalból indult eljárást is:)
„ac) a gyermek gyámjának, a gyermeket gondozó intézménynek, illetve – ha a gyermek nevelõszülõnél
nevelkedik – a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjének véleményét a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról, valamint
arról, ha a kapcsolattartás a gyámhivatal határozatában szabályozottól – a (7) bekezdésben foglaltak
szerint – jelentõsen eltérõen valósult meg;”
(2) A Gyer. 37. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyámhivatal határozatában szabályozottól jelentõsen eltér a kapcsolattartás, ha az örökbe fogadhatóvá
nyilvánítás során vizsgált idõszakban [Csjt. 48/A. §] a kapcsolattartásra jogosult szülõ önhibájából
a) több alkalommal két hónapnál hosszabb ideig nem látogatja meg a gyermeket,
b) kapcsolattartási jogát nem a gyámhivatal határozatában elõírt helyszínen és idõpontban gyakorolja, illetve
c) kapcsolattartási jogát a gyermeket veszélyeztetõ módon gyakorolja.”

6. §

(1) A Gyer. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése elõtt az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó
gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján meggyõzõdik a gyermeknek a – Csjt. 48. § (2) bekezdésében
meghatározott kötelezõ gondozási idõ alatti – családba történõ beilleszkedésérõl.”
(2) A Gyer. 45. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A gyámhivatal a gyermeket ellátó nevelõszülõt vagy gyermekotthont a gyermek kötelezõ gondozásba történõ
kihelyezésének tényérõl és idõpontjáról az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatainak közlése
nélkül értesíti.”
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7. §

A Gyer. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a gyermek törvényes képviselete nem biztosított, de az apai elismerõ nyilatkozat teljes hatályúvá válásához
a feltételek egyébként fennállnak, a nyilatkozatot felvevõ szerv, személy [Csjt. 37. § (5) bek.] – a jegyzõ
kivételével – eseti gondnok kirendelése iránt megkeresi az illetékes városi gyámhivatalt.”

8. §

(1) A Gyer. 68. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat jegyzõje a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 10-éig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 10-éig
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a Gyvt. 20/A. §-a alapján megállapított
pénzbeli támogatás összegérõl.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 18-áig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 18-áig
megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által vezetett
Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).
(4) A Minisztérium
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév augusztus 21-éig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pénzbeli támogatás folyósításához a tárgyév november 21-éig
rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési
önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”
(2) A Gyer. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A települési önkormányzat által a (2) bekezdésben meghatározott határidõn túl legfeljebb harminc nappal
benyújtott igény teljesítésérõl a miniszter dönt. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

9. §

A Gyer. 68/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden
hónap 18-áig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi
a Minisztériumnak.
(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé az 5. számú melléklet szerint
igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

10. §

(1) A Gyer. 68/E. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 18-áig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 18-áig
megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztériumnak.
(4) A Minisztérium
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 21-éig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 21-éig
rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 6. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési
önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”
(2) A Gyer. 68/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A települési önkormányzat által a (2) bekezdésben meghatározott határidõn túl legfeljebb harminc nappal
benyújtott igény teljesítésérõl a miniszter dönt. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

11. §

A Gyer. 68/G. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál
az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 5-ig, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási
támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 5-ig terjedõ idõszakra kell igazolnia.
(4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a tárgyév június hónapjában
folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási
támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.”

31598

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 200. szám

12. §

A Gyer. 68/I. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat jegyzõje az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozata [68/G. §
(5) bek., 68/H. § (3) bek.] egy példányát megküldi az óvodának, egyidejûleg felhívja az óvodát, hogy)
„a) a gyermek óvodai nevelésben való részvételének idõtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig
küldje meg számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást, azzal, hogy az igazolásnak az elõzõ
igazolás kiállításának napjától a tárgyév május 5., illetve november 5. napjáig terjedõ idõszakra kell vonatkoznia, és”

13. §

A Gyer. 68/K. és 68/L. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„68/K. § (1) A Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás kifizetéséhez a települési
önkormányzatot elõleg illeti meg.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén
a 12. számú melléklet szerinti adatlapon, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén
a 13. számú melléklet szerinti adatlapon,
a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 13-ig,
b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 13-ig
értesíti az Igazgatóságot az igényelt elõleg összegérõl.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített elõlegigényléseket
a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 20-ig,
b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 20-ig
megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium az összesített adatokat öt napon belül megküldi a Minisztériumnak, valamint az oktatásért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak.
(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév május 22-ig,
b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás folyósításához a tárgyév november 22-ig
rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 12. és 13. számú melléklet szerint igényelt elõlegnek a települési
önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
(5) A települési önkormányzat jegyzõje
a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatást a tárgyév június 5-ig,
b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatást a tárgyév december 5-ig
kifizeti az óvodáztatási támogatásra jogosult részére.
68/L. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje a 68/K. § alapján igényelt elõleggel
a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 13-ig,
b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 13-ig
a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén a 12. számú melléklet szerinti adatlapon,
a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén a 13. számú melléklet szerinti adatlapon
elszámol és az adatlapok megküldésével értesíti az Igazgatóságot a kifizetett támogatás összegérõl, valamint
az igényelt többlettámogatás vagy visszafizetés összegérõl.
(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesített adatokat
a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 20-ig,
b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 20-ig
megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium az összesített adatokat öt napon belül megküldi a Minisztériumnak, valamint az oktatásért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak.
(3) Ha a tárgyhónapban kifizetett óvodáztatási támogatás összege meghaladja a 68/K. § alapján igényelt elõleg
összegét, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
a) a tárgyév június 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév június 22-ig,
b) a tárgyév december 5-ig kifizetett óvodáztatási támogatás esetében a tárgyév december 22-ig
rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 12. és 13. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési
önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
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(4) Ha a tárgyhónapban kifizetett óvodáztatási támogatás összege alacsonyabb, mint a 68/K. § alapján igényelt elõleg
összege, a települési önkormányzat a különbözetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak
szerint köteles visszafizetni a központi költségvetés felé.”
14. §

A Gyer. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatokat minden
hónap 18-áig megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium
részére.
(3) A Minisztérium minden hónap 21-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a 8. számú melléklet szerint igényelt
támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.”

15. §

A Gyer. 91. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A védelembe vétel megszûnik a gyermek nagykorúvá válásával, kivéve a védelembe vétel nagykorúvá válást
követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (3) és (4) bekezdése szerinti esetét.”

16. §

A Gyer. 91/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91/F. § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy
a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tizet, a jegyzõ
a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról,
hogy az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási
támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése),
valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét.”

17. §

A Gyer. 91/G. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján – függetlenül attól, hogy a 91/F. § szerinti
tájékoztatásra sor került-e –
a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a közoktatási intézmény jelzését és
írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése
érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek
esetén a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban huszonegy napon belül kell
döntést hozni.”

18. §

A Gyer. 91/J. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A jegyzõ megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek)
„d) magántanulóvá válik.”

19. §

A Gyer. 91/M. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor
kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„i) a 17. életévét betöltött gyermek és szülõje vagy más törvényes képviselõje tájékoztatását a védelembe vétel
nagykorúvá válást követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetérõl.”

20. §

A Gyer. 91/P. § (4) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor
kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„l) a 17. életévét betöltött gyermek és szülõje vagy más törvényes képviselõje tájékoztatását a védelembe vétel
nagykorúvá válást követõ meghosszabbodásának a Gyvt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetérõl.”
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21. §

A Gyer. 94. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A gyermek érdekében – a feltételek fennállása esetén – a gyámhivatal kezdeményezheti a védelembe vétel
elrendelését.”

22. §

A Gyer. 97/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„97/A. § (1) Az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott
ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló határozat elleni fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be.
(2) Az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott ideiglenes
hatályú elhelyezésrõl szóló határozat elleni fellebbezést a beutaló szerv székhelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatal bírálja el tizenöt napon belül.”

23. §

(1) A Gyer. 149. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Nem minõsül intézményi költségnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
119/A. § (2) bekezdése szerinti költség.”
(2) A Gyer. 149. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdésekkel egészül ki:
„(4a) A tartósan szociális intézményben elhelyezett cselekvõképtelen személy gondnoka és az adott jognyilatkozat
megtétele tekintetében korlátozottan cselekvõképes személy és gondnoka a gyámhivatal által jóváhagyott
jognyilatkozatával vállalhatja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 119/A. §
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötését.
(4b) A gyámhivatal akkor hagyja jóvá a cselekvõképtelen személy gondnoka és az adott jognyilatkozat megtétele
tekintetében korlátozottan cselekvõképes személy és gondnoka (4a) bekezdés szerinti jognyilatkozatát, ha
az a gondnokolt érdekében áll, mert
a) elhelyezésének körülményeit tartósan javítja, és
b) mindennapi szükségleteinek fedezését nem veszélyezteti.”

24. §

Hatályát veszti a Gyer.
a) 28. § (3) bekezdése,
b) 30. § (8) bekezdés második mondata,
c) 39/A. § (5) bekezdés a) pontja,
d) 91/I. § (2) bekezdése,
e) 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában az „a gyermek” szövegrész,
f) 91/J. § (2) bekezdés c) pontjában az „a gyermek” és a „családba fogadása,” szövegrészek,
g) 91/N. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „védelembe vett gyermek esetén” szövegrész,
h) 10. számú melléklete I/3. pontjában a „szociális” szövegrész.

25. §

A Gyer.
1. 5/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „az Igazságügyi Hivatal illetékes területi hivatalától” szövegrész helyébe
az „a pártfogó felügyelõi feladatokat ellátó illetékes fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálattól” szöveg,
2. 13/A. §-ában a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,
3. 23. § (4) bekezdésében a „be kell szerezni” szövegrész helyébe a „ki kell kérni” szöveg,
4. 30/B. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közvetítõi névjegyzékébe” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett közvetítõi névjegyzékbe” szöveg,
5. 30/B. § (2) bekezdésében, 50. § (7) bekezdésében, 66/A. § (4) bekezdésében, 68/C. § (2) bekezdésében, 68/F. §
(5) bekezdésében, 68/I. § (2) bekezdés b) pontjában, 91/B. § (4) és (6) bekezdésében, 91/C. § (4) bekezdésében, 91/D. §
(2) bekezdésében, 91/E. § (2) bekezdésében, 91/I. § (1) és (5) bekezdésében, 91/J. § (8) bekezdésében, 91/K. §
(1) bekezdésében, 91/P. § (5) bekezdésében és 114/B. § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg,
6. 31. § (1) bekezdésében a „változtatott” szövegrész helyébe a „változtatott, valamint a 30/E. § (2) bekezdése szerinti
esetben” szöveg,
7. 33. § (4) és (5) bekezdésében a „beérkezésétõl számított 22 munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését
követõ naptól számított harminc napon” szöveg,
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8. 37. § (4) bekezdés bevezetõ mondatában a „beszerezni” szövegrész helyébe a „kikérni” szöveg,
9. 37. § (6) bekezdésében az „örökbefogadásának engedélyezésére” szövegrész helyébe az „örökbefogadásának
elõkészítése vagy örökbefogadásának engedélyezésére” szöveg,
10. 38. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 84. § (3) bekezdésében, 87. § b) pontjában,
89. § (1) bekezdésében, 91/A. § (2) bekezdésében, 91/M. § (1) bekezdésében, 91/N. § (3) bekezdésében, 91/P. §
(1) bekezdésében, 91/Q. § (1) bekezdés c) pontjában, 160. § (7) bekezdésében és 161. § (1) bekezdés b) pontjában a „10
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
11. 40. § (3) bekezdésében az „elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg, valamint
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
12. 41. § (2) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „valamint a gyermek családi hátterére
vonatkozó dokumentumokat és” szöveg,
13. 46. § (5) bekezdés b) pontjában a „szülõrõl” szövegrész helyébe a „szülõrõl és a gyermekrõl” szöveg,
14. 51. § (3) bekezdésében a „10, indokolt esetben 22 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt, indokolt esetben
harminc napon” szöveg,
15. 54. § (2) bekezdésében, 73. § (3) bekezdésében, 91/B. § (1) bekezdés h) pontjában, 91/I. § (6) bekezdésében, 91/J. §
(1) bekezdés b) pontjában, 137. § (4) bekezdésében, 139. § (1) bekezdésében és 167. § (8) bekezdésében a „22
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
16. 68/E. § (2) bekezdés a) pontjában a „július” szövegrészek helyébe az „augusztus” szövegek,
17. 85. § (2) bekezdésében a „szülõje” szövegrész helyébe a „szülõje, illetve gyámja – ide nem értve a gyermekvédelmi
szakellátásban lévõ gyermek gyámját –” szöveg,
18. 86. § (2) bekezdésében és (4) bekezdése elsõ mondatában a „szülõt” szövegrész helyébe a „szülõt, illetve
gyámját – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –” szöveg,
19. 91. § (4) bekezdésében a „90. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „90. § (5) bekezdésében” szöveg,
20. 91/A. § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, valamint a „68/A. §-a
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „68/B. § (4) bekezdésében” szöveg,
21. 91/E. § (5) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg,
22. 91/J. § (3) bekezdés b) pontjában a „c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg,
23. 91/J. § (4) bekezdésében a „b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „b)–d) pontja” szöveg,
24. 98. § (1) bekezdés c) pontjában a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,
25. 114/A. § (2) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg, valamint a „3 munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
26. 127. § (2) bekezdés c) pontjában a „cselekvõképességükben” szövegrész helyébe a „cselekvõképességükben
e tekintetben” szöveg,
27. 149. § (5) bekezdésében az „A gyermekotthonban elhelyezett” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
28. 167/A. § (3) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,
29. 167/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „idõpontját, amely nem lehet késõbbi, mint a repatriálási terv elkészítésétõl
számított 45. munkanap” szövegrész helyébe az „a repatriálási terv elkészítését követõ legkésõbb két hónapon belüli
idõpontját” szöveg
lép.
26. §

A Gyer. 12. és 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. mellékletével megállapított 12. és 13. számú melléklet
lép.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
27. §

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a Gyvt. 141/C. § szerinti országos örökbefogadási
nyilvántartást az 1. számú melléklet XIII. számú adatlapjában szereplõ adatok alapján vezeti.”
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28. §

Az Ar. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A Kormány az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelõs minisztert jelöli ki.”

29. §

Az Ar.
a) 9. § (4) bekezdésében az „a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv”
szöveg,
b) 9. § (6) bekezdésében az „A minisztérium” szövegrész helyébe az „Az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezetõ szerv” szöveg
lép.

30. §

Az Ar. 1. számú mellékletének XIII. számú adatlapja helyébe e rendelet 3. mellékletével megállapított XIII. számú
adatlap lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
31. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

4. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
32. §

Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.
(V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) a Gyvt. 69/A. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tevékenységét az 1. melléklet szerint dokumentálja. Az adatok rögzítését
a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.
(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenysége keretében a vér szerinti szülõ
döntése alapján
a) a gyermek nyílt örökbefogadásának elõsegítése érdekében az általa a Gyvt. 141/B. §-a szerint nyilvántartott örökbe
fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas
örökbefogadó szülõt javasol a vér szerinti szülõ számára,
b) elõkészíti a vér szerinti szülõnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslatot a közhasznú szervezet legalább kettõ, a 2. mellékletben meghatározott
képesítéssel rendelkezõ munkatársának, ideértve a szakmai vezetõt is, kell elõkészítenie és egybehangzóan
megtennie.
(4) A közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadást a közhasznú szervezet a 3. melléklet szerint
dokumentálja. Az adatok rögzítését a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.”

33. §

Az Ör. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány a nyílt örökbefogadást elõsegítõ tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatás) végzõ közhasznú
szervezetek mûködését engedélyezõ szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs minisztert
(a továbbiakban: mûködést engedélyezõ szerv) jelöli ki.
(2) A mûködést engedélyezõ szerv nyilvántartást vezet a kiadott mûködési engedélyekrõl, és a mûködési engedélyt
kiadó határozat jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül a 4. melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki
a közhasznú szervezet részére.
(3) A mûködést engedélyezõ szerv
a) a mûködési engedély visszavonása esetén a tanúsítványt bevonja,
b) a mûködési engedélynek a tanúsítványban foglalt adatokat érintõ módosítása esetén új tanúsítványt állít ki.”
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34. §

Az Ör. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 141/B. §-ában foglalt nyilvántartást a 5. melléklet szerint vezeti.
(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének
a tárgyévben az 1. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követõ év január 31-éig a mûködést
engedélyezõ szerv részére történõ megküldésével tesz eleget.
(3) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének
a 3. melléklet szerinti adatlapoknak a kitöltésüket követõen haladéktalanul az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezetõ szerv részére történõ megküldésével tesz eleget.”

35. §

Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3)–(4) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvényhez
kapcsolódó módosításáról szóló 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 12. §-át
a) 2011. január 1-jétõl a 2010. december 30-át követõen indult ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a közhasznú
szervezet adatvédelmi szabályzatának (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatáig az adatok rögzítését a közhasznú
szervezet szakmai vezetõje által kijelölt személy végzi,
b) 2011. április 1-jétõl a 2011. április 1-jén folyamatban lévõ valamennyi ügyben alkalmazni kell.
(3) A közhasznú szervezet 2011. március 31-éig felülvizsgálja adatvédelmi szabályzatát és a módosított szabályzatot
megküldi a mûködést engedélyezõ szervnek.
(4) A mûködést engedélyezõ szerv 2011. február 10-éig gondoskodik a 4. melléklet szerinti tanúsítványnak a 2011.
január 1-jén mûködési engedéllyel rendelkezõ közhasznú szervezetek számára történõ kiállításáról.”

36. §

Az Ör. melléklete helyébe e rendelet 5. mellékletével megállapított 1. melléklet lép, egyidejûleg az Ör. e rendelet 6–9.
melléklete szerinti 2–5. mellékletekkel egészül ki.

37. §

Hatályát veszti az Ör.
a) 2. §-a,
b) 6. § (2) bekezdése,
c) 7. §-a
d) 8. § (1)–(3) bekezdése,
e) 9. §-a,
f) 10. § (1)–(3) bekezdése,
g) 11. § (6) bekezdése,
h) 13. és 14. §-a.

38. §

Az Ör.
a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „mellékletben” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „10. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében”
szöveg,
c) 8. § (4) bekezdésében a „megállapodás tartalmazza” szöveg helyébe a „szolgáltatás nyújtására irányuló
megállapodás tartalmazza” szöveg
lép.

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon
a) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a mûködtetõ
székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,
b) az a) pontban nem említett esetben a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatal.
jár el.”
(2) A Gymr. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az e rendelet szerinti eljárásokban a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér megyére,
Komárom-Esztergom megyére és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel jár el.”
40. §

A Gymr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A szociális és gyámhivatal, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint
a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott intézmények, illetve személyek bevonásával, legalább négyévente, az adott évben
esedékes 14. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés keretében ellenõrzi a szolgáltatók (intézmények, hálózatok) szakmai
munkáját. A kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény módszertani és szolgáltató tevékenységének
ellenõrzését a szociális és gyámhivatal a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet bevonásával ellenõrzi.
(2) Ha a szociális és gyámhivatal jogszabálysértést észlel, a 14/B. §-ban foglaltak szerint intézkedik a jogszerû mûködés
helyreállítása érdekében.”

41. §

(1) A Gymr. „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A gondozó, a családgondozó, valamint családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást
nyújtó személy nevének a mûködési engedélybõl történõ törlésérõl határozatban nem kell intézkedni. A nevet
a mûködési engedély módosítása során a mûködési engedély hatályos adatai között nem kell feltüntetni.”
(2) A Gymr. „Záró rendelkezések” alcíme a következõ 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § A jegyzõ a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szolgáltatók, intézmények mûködési
engedélyezésével és ellenõrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és
gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal – a jegyzõi ellenõrzés idõpontjától függetlenül – a mûködési engedély
módosítására irányuló soron következõ eljárással egyidejûleg, de legkésõbb 2012. december 31-éig – a 14. §
(5)–(7) bekezdésének, valamint a 14/A. § (1), (2) és (5) bekezdésének alkalmazásával – az iratok alapján és a helyszínen
ellenõrzi azokat a szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe,
és
a) szükség esetén alkalmazza a 14/B. § szerinti jogkövetkezményeket, továbbá
b) – ha a jegyzõ által kiadott mûködési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak – a hatályos
jogszabályoknak megfelelõ mûködési engedélyt ad ki, és a jegyzõ által korábban kiadott mûködési engedélyt
visszavonja.”

42. §

(1) Hatályát veszti a Gymr.
a) 4. § (3) bekezdés h) pontjában „ , valamint ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre,
a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt
adtak ki, a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát” szövegrész,
b) 4. § (9) bekezdés b) pont bc) alpontja,
c) 16. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Gymr.
a) 3. § (4) bekezdése,
b) 3. § (7) bekezdés a) pont af) alpontja.

43. §

(1) A Gymr.
1. 3. § (7) bekezdés a) pontjában, 8/A. § (8) bekezdésében és 14. § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg,
2. 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,
3. 4. § (7) bekezdés e) pontjában az „a kérelem szerinti ingatlanra” szövegrész helyébe az „intézményi formában
végzett szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a kérelem szerinti ingatlanra” szöveg,
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4. 4. § (9) bekezdés a) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ)
a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban
az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak a szolgáltató székhelye,
telephelye szerint illetékes kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi
népegészségügyi intézet), másodfokú eljárásban a fõvárosi és megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
5. 4. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az ÁNTSZ-nek a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes
kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a
szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet, másodfokú eljárásban
a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,
6. 4. § (9) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „ÁNTSZ-nek az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes
kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az ÁNTSZ regionális intézetét” szövegrész helyébe
az „intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetet, másodfokú eljárásban
a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet” szöveg,
7. 4. § (9) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elsõ fokú szakhatóságként eljáró
szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal másodfokú szakhatóságként eljáró szervét”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának
kerületi hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságát” szöveg,
8. 4. § (9) bekezdés második mondatában a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg,
9. 4. § (10) bekezdésében az „az ÁNTSZ – a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes – kistérségi, fõvárosi
kerületi intézete vezetõ védõnõjének” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet – a szolgáltató
székhelye, telephelye szerint illetékes – vezetõ védõnõjének” szöveg, valamint a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
10. 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „a gondozó, családgondozó, önálló helyettes szülõ, illetve családi napközi és
családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személy” szövegrész helyébe az „az önálló helyettes szülõ”
szöveg,
11. 8. § (5) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában és d) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi, fõvárosi kerületi intézete”
szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
12. 12/A. § (1) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon” szöveg,
13. 14. § (3) bekezdés c) pontjában és 16. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe
a „harminc napon” szöveg,
14. 14/A. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a kistérségi népegészségügyi intézet” szöveg,
valamint a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
15. 14/A. § (2) bekezdés bevezetõ mondatában a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” szöveg,
16. 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ÁNTSZ kistérségi intézetét” szövegrész helyébe az „a kistérségi
népegészségügyi intézetet” szöveg,
17. 14/B. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában a „munkanapos” szövegrész helyébe a „napos” szöveg,
18. 16. § (3) bekezdésében az „egy hitelesített másolati példányát” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg
lép.
(2) A Gymr. 14. § (1) bekezdésében a „legalább évente” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek
napközbeni ellátása és gyermekek átmeneti gondozása esetén legalább kétévente, otthont nyújtó ellátás,
utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén pedig legalább évente” szöveg lép.

6. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
44. §

A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló 261/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelõszülõre, hivatásos nevelõszülõre, speciális hivatásos nevelõszülõre és
különleges hivatásos nevelõszülõre, valamint az átmeneti gondozás keretében ideiglenes jelleggel ellátást biztosító
helyettes szülõre.”
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Az Nr. 2. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A nevelõszülõre, a hivatásos nevelõszülõre, a speciális hivatásos nevelõszülõre és a különleges hivatásos
nevelõszülõre vonatkozó közös szabályok”
46. §

Az Nr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet 2–14. §-ának alkalmazása során nevelõszülõ alatt a hivatásos nevelõszülõt, a speciális hivatásos
nevelõszülõt és a különleges hivatásos nevelõszülõt is érteni kell.”

47. §

Az Nr. 4. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) A speciális hivatásos nevelõszülõ által nevelt gyermekek közül – saját gyermekét is beszámítva – legfeljebb kettõ
lehet speciális ellátást igénylõ gyermek.
(3) A különleges hivatásos nevelõszülõ által nevelt gyermekek közül – saját gyermekét is beszámítva – legfeljebb
kettõ lehet különleges ellátást igénylõ gyermek.
(4) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelõszülõ kérelmére vagy beleegyezésével
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet térni.”

48. §

Az Nr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A mûködtetõ a nevelõszülõ szakmai alkalmasságát, ideértve a pszichológiai alkalmasságot is, háromévente
felülvizsgálja.
(2) A gyámi, gondozói tanácsadó, a nevelõszülõi tanácsadó, a hivatásos gyám és a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi
szakértõi bizottság vezetõje a mûködtetõnél rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez, ha ezt
a) a mûködési engedélyben szereplõ feltételek megváltozása,
b) a nevelõszülõ élethelyzetének megváltozása,
c) a nevelõszülõ egészségi állapotának, ideértve a személyiségállapotát is, romlása
szükségessé teszi.”

49. §

Az Nr. 15. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A hivatásos nevelõszülõre, a speciális hivatásos nevelõszülõre és a különleges hivatásos nevelõszülõre
vonatkozó külön szabályok”
50. §

Az Nr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet 15–17. §-ának alkalmazása során hivatásos nevelõszülõ alatt a speciális hivatásos nevelõszülõt és
a különleges hivatásos nevelõszülõt is érteni kell.”

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
51. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szociális és gyámhivatalok a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei. A szociális és
gyámhivatalok szakmai irányítója a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).”

52. §

A Gyár. 13. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális és gyámhivatal)
„b) elsõ fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ szolgáltatók, intézmények,
hálózatok engedélyezésérõl és ellenõrzi mûködésüket, valamint ennek keretében szükség esetén a Gyvt. 100/A. §
szerinti gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki vagy a Gyvt. 100/B. §-ában foglalt intézkedést tesz.”

53. §

A Gyár. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A szociális és gyámhivatal tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi
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CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a miniszter.
(2) A miniszter a szociális és gyámhivatalok szakmai irányítása során
a) négyévenként ellenõrzi a szociális és gyámhivatalok gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai
munkáját,
b) részt vesz a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által koordinált, a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve szervezeti egységeként mûködõ szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását
ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenõrzésekben, a szociális és gyámhivatalok tekintetében meghatározza
az ellenõrzés szakmai szempontjait,
c) a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza az éves ellenõrzési terv kiemelt területeit és értékeli a szociális
és gyámhivatalok éves beszámoló jelentéseit.”
54. §

Hatályát veszti a Gyár. 3. § (2) bekezdése.

55. §

A Gyár.
a) 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
b) 13. § c) pontjában az „a jegyzõ, a városi gyámhivatal, a rendõrség és a büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoksága” szövegrész helyébe az „az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti
beutaló szerv” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezések
56. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 39. § (1) bekezdése, 40. §-a, 41. § (2) bekezdése, 42. § (2) bekezdése, 43. § (2) bekezdése, 52. és 54. §-a
2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Adatlap
a Gyvt 20/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti óvodáztatási támogatás előlegének igényléséhez és
az elszámoláshoz

……......... év ........... tárgyhónap

1.
2.
3.

Megye megnevezése: ...........................................................................................................................
Önkormányzat megnevezése: ...........................................................................................................
KSH kódja: .................................................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
A tárgyhónapban a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti óvodáztatási
támogatásban részesülő gyermekek száma1:
A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
óvodáztatási támogatás összege2:

…………………..Ft

6.

Az igényelt előleg összege3:

…………………..Ft

7.

A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
óvodáztatási támogatás és az igényelt előleg különbözete [az 5. pont összegét
csökkenteni kell a 6. pont összegével; pozitív szám esetén megegyezik az igényelt
támogatás összegével]4:

4.
5.

8.

………………….fő

A 7. pont alapján visszafizetendő összeg4:

.......................... Ft

Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.

................................................
a jegyző aláírása

1

Előlegigénylésnél várható adatokat kell beírni.
Csak az elszámolásnál kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.
3
Előleg igénylésekor és elszámoláskor is kitöltendő, az igényelt előleg összegét kell beírni.
4
Csak az elszámolásnál kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.”
2

.......................... Ft
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2. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Adatlap
a Gyvt 20/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti óvodáztatási támogatás előlegének igényléséhez és
az elszámoláshoz

……......... év ........... tárgyhónap
1.
2.
3.

Megye megnevezése: ...........................................................................................................................
Önkormányzat megnevezése: ...........................................................................................................
KSH kódja: .................................................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
A tárgyhónapban a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti óvodáztatási
támogatásban részesülő gyermekek száma5:
A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
óvodáztatási támogatás összege6:

…………………..Ft

6.

Az igényelt előleg összege7:

…………………..Ft

7.

A tárgyhónapban kifizetett összes, a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
óvodáztatási támogatás és az igényelt előleg különbözete [az 5. pont összegét
csökkenteni kell a 6. pont összegével; pozitív szám esetén megegyezik az igényelt
támogatás összegével]8:

4.
5.

8.

………………….fő

A 7. pont alapján visszafizetendő összeg4:

.......................... Ft

Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.

................................................
a jegyző aláírása

5

Előlegigénylésnél várható adatokat kell beírni.
Csak az elszámoláskor kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.
7
Előleg igénylésekor és elszámoláskor is kitöltendő, az igényelt előleg összegét kell beírni.
8
Csak az elszámoláskor kell kitölteni, előleg igénylésekor nem.”
6

.......................... Ft
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3. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„XIII. számú adatlap
Az örökbefogadással kapcsolatos ügyről
[Gyvt. 141. § (1) bek. c) pont]
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki)
A) Szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek
(Az adatokat – a 13. és 14. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezető szerv részére kell megküldeni.)
Kód (megyenév + szám) ............................................................................... Törzsszám: ....................................
1.

A gyermek személyi adatai

Név:
Születési hely:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
2.

Gondozási helye:*

Nevelőszülő:
………………………………………………………………………………………………
Hivatásos nevelőszülő/ Speciális hivatásos nevelőszülő/Különleges hivatásos nevelőszülő:
……………………………………………
Gyermekotthon/ Speciális gyermekotthon/Különleges gyermekotthon:
……………………………………………
Lakásotthon/ Speciális lakásotthon/Különleges lakásotthon:
……………………………………………
Fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona:
……………………………………………
3. Örökbefogadó családba kihelyezése javasolt-e:
igen
Ha nem, annak oka:…………………………………………………….
4.

nem

Testvérek adatai:

Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Apja neve:
Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedik-e:
Együtt nevelkedik-e az örökbe fogadható gyermekkel:
Ha külön nevelkedik, kapcsolatot tart-e az örökbe fogadható gyermekkel:
Örökbe fogadható-e:

igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
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Testvérével együtt vagy külön történik az örökbefogadás:
együtt

külön

5.

A gyermek egészségi állapota, fejlődése, személyisége, magatartása, szokásai:

6.
7.

Tanulmányi eredménye, neveltsége, nemzeti, etnikai, vallási kulturális szükségletei:
Egyéb igénye vagy szükséglete:

8.

A családi háttérre vonatkozó adatok:

Szülők: betegségek, fogyatékosságok, életvezetés
Testvérek: betegségek, fogyatékosságok
Kapcsolatai: nagyszülők, testvérek stb.:
9.

A nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal megnevezése:

A határozat száma:
Kelte:
Jogerős:
10. Az örökbefogadhatóvá válás adatai:
A) A gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerős:
Amennyiben a határozatot bíróság előtt megtámadták
A bíróság megnevezése:
Ítélet száma:
Kelte:
Jogerős:
B) Ideiglenes hatállyal szakellátásban elhelyezettként a szülők ismeretlen személy általi hozzájárulása miatt
vagy ismeretlen szülőktől származóként örökbefogadhatóvá vált gyermek esetén:
Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő gyámhivatal megnevezése:
A határozat kelte:
Jogerős:
11. Az örökbefogadhatóvá válás oka:
1. A szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz:
nyílt
2. A szülők felügyeleti jogának bíróság általi megszüntetése
3. A szülők halála
4. A gyermek ismeretlen szülőktől származik
5. Örökbefogadhatóvá nyilvánítás
6. Örökbefogadás felbontása
12. A gyermek fényképei:
13. A törvényes képviselő személyes adatai:
Név:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
14. A gyermek vagyonára vonatkozó adatok:
A vagyon tárgya:
A vagyonkezelő megnevezése, tartózkodási helye:
*A gondozási hely típusát kérjük aláhúzni!

titkos
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B) A nem szakellátásban nevelkedő örökbe adható gyermek adatai és a vér szerinti szülők adatai titkos
örökbefogadás esetén
(Az adatokat – a 2. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető
szerv részére kell megküldeni.)
A) A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére
vonatkozó adatok
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
2. Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
3. Testvéreinek száma:
4. A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
5. Az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó adatok
Az anya hozzájárulása az örökbefogadáshoz:
Az apa hozzájárulása az örökbefogadáshoz:
Az örökbeadhatóságról értesítő gyámhivatal megnevezése:
Az értesítés szakszolgálathoz érkezésének napja:
A gyermek gondozásra kihelyezésének ideje:
6. Az örökbefogadhatóvá válás oka:
a)A szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz
b) A gyermek ismeretlen szülőktől származik

Amennyiben a szakszolgálat kapcsolatban állt a vér szerinti szülőkkel:
7. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai:
A vér szerinti anyára vonatkozó adatok:
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
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Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott*
Ha igen, annak okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott*
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott*
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott*
Az örökbeadás okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott*
Az örökbeadott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott*
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul:
igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*
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A vér szerinti apára vonatkozó adatok
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...– nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*

*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
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C) Az örökbeadott gyermek örökbefogadás előtti adatai és a vérszerinti szülők adatai nyílt örökbefogadás
esetén
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
1. A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére
vonatkozó adatok
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának
időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
2. Az örökbe adott gyermek vérszerinti szüleinek adatai:
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok:
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól:
Név:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott*
Ha igen, annak okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott*
Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott*
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott*
Az örökbeadás okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott*
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott*
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Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul:
igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok
Mikor kért először segítséget a szakszolgálattól:
Név:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
megye:
Tartózkodási helye:
megye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
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Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem- nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*
*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
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D) Örökbe fogadni szándékozó személyek
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
Megyenév/Kód:
A nyilvántartásba vétel ideje [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 146. § (2) bek.]: ........... év ......... hó ........ nap
1.

Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Családi állapota:
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Családi állapota:
Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:

2.

Az alkalmasságot megállapító:
Gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerős:

3.

Vagyoni helyzet adatai:
Lakáshasználat jogcíme:
- Tulajdonos
- Tulajdonos rokona
- Főbérlő
- Főbérlő rokona
- Társbérlő
- Albérlő
- Egyéb:
Lakás szobaszáma:
Lakás komfortfokozata:
- Komfort nélküli
- Félkomfortos
- Komfortos
- Összkomfortos

- egyedülálló

- házas

- egyedülálló

- házas

•
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A lakásban együtt élők száma:
Jövedelem összege:
Anya:
- Munkaviszonyból:
- Vállalkozásból:
- Egyéb rendszeres
pénzellátásból:
- Egyéb:
Jövedelem összege:
Apa:
- Munkaviszonyból:
- Vállalkozásból:
- Egyéb rendszeres
pénzellátásból:
- Egyéb:
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Egészségi állapotra
vonatkozó adat:
Örökbe fogadni szándékozó
személyek fényképe(i) (önkéntes
adatszolgáltatás alapján):
A gyermekkel kapcsolatos
elvárásai(k):
Gyermekek száma:
Neme*:
Életkora:
Egészségügyi állapota:
Milyen betegségeket,
fogyatékosságokat fogad el:
Mi az, ami egészségi
szempontból kizáró tényező:
Milyen egyéb elvárásai vannak a
gyermekkel kapcsolatban:
Mi az, ami kizáró tényező lehet:
A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására
alkalmas
A családban nevelkedő
gyermekek:

Örökbefogadás módja**:

Anya: .....................................................................................................................
Apa: .......................................................................................................................

- 1 gyermek
- testvérek is, számuk:
- fiú
- leány
.... év ...... hónaptól ...... év ........ hónapig
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

1 gyermek
egészséges

Testvérek is, számuk:
Milyen fokban fogyatékos, beteg
gyermek is
fiú
leány
Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig
Neme:
Születési ideje Saját/nevelt/örökbefogadott
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- titkos

- nyílt

* = Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!
** = Amennyiben mind a nyílt, mind a titkos örökbefogadást vállalják, kérjük, mindkettőt jelöljék be!”
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4. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” része 2. b) pontja
helyébe a következő pont lép:
(Megnevezés
A
„b)

kisgyermeknevelő
segédgondozó

B

C
*

*

D
*

Fizetési osztályok
E
F
*

*

G

H

I

J)

*

*”

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete „III. Nem ágazatspecifikus munkakörök” része B/3. pontja helyébe a következő pont lép:

(Megnevezés
A
„3.

Szolgáltató
munkakörök
élelmezésvezető
technikus
szakmunkás
fűtő, kazánfűtő
raktáros,
raktárkezelő

B

C

*
*
*
*

*
*
*

D

*
*
*
*
*”

Fizetési osztályok
E
F

*
*

G

H

I

J)
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5. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez
Adatlap a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
(A működést engedélyező szerv számára továbbítandó adatok)
A) adatlap
Összesítő adatlap
1.

A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő várandós anyák, vér
szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:

2.

Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:

3.

A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:

4.

A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:

5.

Gyermekvédelmi gondoskodásba utalt gyermekek száma:

6.

Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:

7.

A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
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B) Adatlap
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
1. Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
2. Az anya életkora a szüléskor:…….
3. Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
4. Az anya családi állapota:
5. Az anya nevezett-e meg apát:
6. Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
7. Mi volt a válság oka:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
8. Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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C) Adatlap
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
1. Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Az anya életkora a szüléskor:…….
3. Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elől és miért:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
4. Az anya családi állapota:
5. Az anya nevezett-e meg apát:
6. Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
7. Mi volt a válság oka:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
8. Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………”
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6. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy vonatkozásában
I.
A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése
- felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség,
- jogász,
- szociológus,
- pszichológus,
- orvos,
- védőnő,
- teológus
II.
A szolgáltatást végző személy képesítése
Szolgáltatás
Képesítés
Családgondozás keretében
- felsőfokú szociális szakképzettség,
végzett tanácsadást és
- felsőfokú pedagógiai szakképzettség,
segítségnyújtást végző személy - jogász,
és a nyílt örökbefogadást
- pszichológus,
elősegítő tevékenységet végző - védőnő,
személy képesítése
- szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett
felsőfokú szakképzettség”
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7. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv részére küldendő adatok)
A) A gyermek örökbefogadás előtti személyi adatai és az örökbefogadás előkészítésére vonatkozó
adatok
Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve.
Törvényes képviselője.
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlődése:
Az örökbefogadó szülő nyilvántartásba vételének ideje:
A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának
időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
A gyermek kötelező gondozási időre történő kihelyezésének időpontja:
B) Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai:
A szülő segítségkérésének ideje:
Ba) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok:
Mikor kért először segítséget a közhasznú szervezettől:
Név:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott*
Ha igen, annak okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… - nem nyilatkozott*
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Családja előtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott*
Tágabb környezete előtt titkolta-e terhességét igen – nem – nem nyilatkozott*
Az örökbeadás okai:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………- nem nyilatkozott*
Az örökbeadott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… nem nyilatkozott*
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul:
igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Bb) A vér szerinti apára vonatkozó adatok
Mikor kért először segítséget a közhasznú szervezettől:
Név:
Születési idő:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
megye:
Tartózkodási helye:
megye:
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott*
Foglalkozása:…………………………………...- nem nyilatkozott*
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem*
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Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott*
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő rokonok (rokonsági fok szerint):
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
Közös háztartásban élő egyéb személyek:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………- nem nyilatkozott*
A terhességről, a gyermek megszületéséről tudomásuk volt-e: igen – nem- nem nyilatkozott*
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott*
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
- nem nyilatkozott*

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetősége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
albérlő, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott*
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, - nem nyilatkozott*
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott*
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott*
Jövedelemszerző tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott*
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott*
Általa eltartottak száma:…………fő - nem nyilatkozott*
A gyermek születését követően jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott*
*A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthető ki, a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.”
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8. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Tanúsítvány a működési engedéllyel rendelkező örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek
számára

1. A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye és elérhetősége:
2. A közhasznú szervezet neve, székhelye és elérhetősége:
3. A közhasznú szervezet tevékenységét engedélyező határozat száma, kelte, jogerőre emelkedésének
időpontja:
4. A közhasznú szervezet működési engedélyének területi és időbeli hatálya:
5. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje:
6. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata:”
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9. melléklet a 360/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez
A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekről és az örökbe fogadni szándékozó
személyről a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás
A) adatlap
Az örökbe fogadandó gyermek adatai
1.

A gyermek személyi adatai

Név:
Születési helye:
Születési idő:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselője:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
2.

A gyermek egészségi állapota, fejlődése:

3.

A vér szerinti szülők gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal előtt tett hozzájárulásának
időpontja:
A gyermek törvényes képviselője hozzájárulásának időpontja:
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B) adatlap
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai
A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):
1.

2.

Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:

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

Apa neve:
Születési hely:
Születési idő:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Az alkalmasságot megállapító
gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerős:

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

5.

A gyermekkel kapcsolatos
elvárásai(k):
Gyermekek száma:
- 1 gyermek
- testvérek is, számuk
Neme*:
- fiú
- leány
Életkora:
.... év ...... hónaptól ...... év ........ hónapig
Egészségi állapota:
..........................................................................................................................
Milyen betegségeket,
..........................................................................................................................
fogyatékosságokat fogad el:
..........................................................................................................................
Mi az, ami egészségi szempontból ..........................................................................................................................
kizáró tényező:
...........................................................................................................................
Milyen egyéb elvárásai vannak a
..........................................................................................................................
gyermekkel kapcsolatban:
...........................................................................................................................
Mi az, ami kizáró tényező lehet:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

6.

A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására
alkalmas
A családban nevelkedő
gyermekek:

1 gyermek
Testvérek is, számuk
egészséges
fogyatékos, beteg gyermek is
fiú
leány
Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig
7.
Neme:
Kora
Saját/nevelt/örökbefogadott
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
* = Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettőt jelöljék be!”
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A Kormány 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggõ törvények módosításáról szóló
2010. évi CXLVII. törvényhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1–4. §, a 18. § (2) bekezdése, valamint a 18. § (5) bekezdés a) pontja tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,
az 5–11. §, valamint a 18. § (3) bekezdése és a 18. § (5) bekezdés b) pontja tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 12–17. §, valamint a 18. § (4) bekezdése tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és
a 18. § (5) bekezdés c) pontja tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következõket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos és szerzõdéses (a továbbiakban együtt: hivatásos) állomány tagja a fegyveres szerv feladataival összefüggõ
állami feladatok megvalósítása érdekében szolgálatteljesítésre]
„d) tudományos intézményhez, közigazgatási szervhez, honvédelmi és rendvédelmi célú tevékenységet folytató
vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló szervhez, valamint a fegyveres szerv szervezetébe nem tartozó egészségügyi
intézményhez, ügyészséghez, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalához, rendészeti adatfeldolgozást
végzõ szervhez [Hszt. 42. § (2) bekezdés c)–f), h), i) és m) pont, 285. § (1) bekezdés] (a továbbiakban együtt: polgári
szerv),”
[vezényelhetõ.]

2. §

Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a polgári védelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint az állami és
hivatásos önkormányzati tûzoltóság hivatásos állományának tagja a Hszt.
23. §-a szerint írásban bejelentette, hogy országgyûlési képviselõi, európai parlamenti képviselõi, fõpolgármesteri,
polgármesteri választáson nyilvántartásba vett jelölt (a továbbiakban: jelölt), az állományilletékes parancsnok
javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró parancsban (határozatban) intézkedik a jelölt szolgálati
viszonyának szüneteltetése iránt.”

3. §

Az R1. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § A büntetés-végrehajtási szervezetnél a Hszt. 306. §-a szempontjából fokozottan veszélyes beosztást látnak el
azok, akik különleges biztonságú, illetve hosszúidõs speciális rezsim körletre vagy különleges biztonságú zárkához,
vagy HIV-pozitív fogva tartottak körletére vannak beosztva, vagy az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító
Intézetben a közvetlen betegellátásban teljesítenek szolgálatot.”

4. §

Az R1. 2/A. számú és 2/B. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. §-át megelõzõ alcím és az 1. § helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezete
1. § Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban:
általános rendõri szerv) központi szerve az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK), székhelyét
az 1. melléklet határozza meg.”
6. §

Az R2. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nemzeti Nyomozó Iroda feladatkörében eljárva közremûködik az Európai Unió különleges intervenciós
egységével való együttmûködés keretében a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvényben,
valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvényben meghatározott
segítségnyújtás végrehajtásában.”

7. §

Az R2. 10. § (2) bekezdése a következõ d) és e) pontokkal egészül ki:
[A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtéren]
„d) az egyes szabálysértésekrõl szóló kormányrendeletben meghatározott légiközlekedés biztonságát szolgáló
szabályok megszegése szabálysértés esetén szabálysértési hatóságként jár el, a tulajdon elleni szabálysértések esetén
lefolytatja a szabálysértésekrõl szóló törvényben meghatározott, a rendõrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást
elõkészítõ eljárást,
e) törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg.”

8. §

Az R2. 11. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A rendõr-fõkapitányság rendészeti feladatkörében:]
„j) lefolytatja a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdésében a rendõrség hatáskörébe
utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.”

9. §

Az R2. 12. § (2) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
[A rendõrkapitányság rendészeti feladatkörében:]
„n) a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel
szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekrõl szóló törvényben meghatározott, a rendõrség hatáskörébe utalt
bírósági eljárást elõkészítõ eljárást.”

10. §

Az R2. 16. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„c) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke [e rendelet 7. § (2) bekezdés
d) pontja, 8. § (3) bekezdése és 9. § h) pontja].”

11. §

Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeirõl
és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
12. §

A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeirõl és eljárási
szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A rendszeresítési eljárást a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, az általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendõri szerv) azon szervének, illetve a rendõrségrõl szóló
törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban: terrorizmust elhárító szerv), valamint
a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
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(a továbbiakban: belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv) azon szervezeti egységének vezetõje
kezdeményezi, amely szervnél, szervezeti egységnél a kényszerítõ eszköz alkalmazása szükséges.
(2) Az országos rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója a nem rendszeresített kényszerítõ eszköz beszerzésének
szükségességérõl – a beszerzési eljárás megindítását megelõzõen – írásban tájékoztatja a minisztert, valamint
értesítést küldhet a társszervek részére.”
13. §

Az R3. 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzõdés megkötését követõen haladéktalanul – a 2. melléklet tartalmi
elõírásai alapján –]
„a) az országos rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója rendszeresítési javaslatot terjeszt fel a miniszternek, vagy
b) a rendõrség 8. § (1) bekezdés szerinti vezetõje – az e rendelet szerint meghatározott esetekben – alkalmazásba
vételi javaslatot terjeszt fel az országos rendõrfõkapitánynak, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatójának vagy
a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatójának.”

14. §

Az R3. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § A próbahasználatot az általános rendõri szerv esetében az országos rendõrfõkapitány által kijelölt szervnek,
a terrorizmust elhárító szerv vagy a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv esetében
a fõigazgató által kijelölt szervezeti egységnek kell lefolytatnia, amelynek vezetõje a próbahasználat tapasztalatairól
jegyzõkönyvet készít.”

15. §

Az R3. 21. § utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az országos rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója a próbahasználatot ellenõrizheti.”

16. §

Az R3. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendõrség az általa végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban átadhatja a társszervek
részére.”

17. §

Az R3. 3–6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az R1. 8. § (1) bekezdésében a „valamint a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményhez” szövegrész
helyébe az „a fegyveres szervhez nem tartozó egészségügyi intézményhez, valamint a rendészeti adatfeldolgozást
végzõ szervhez” szöveg, 25. § (5) bekezdésében a „legfeljebb 2010. december 31-ig” szövegrész helyébe a „legfeljebb
2011. december 31-ig” szöveg, 25. § (7) bekezdésében a „legfeljebb 2010. december 31-ig” szövegrész helyébe
a „legfeljebb 2011. december 31-ig” szöveg, 36. §-ában a „(2) bekezdésének a) pontja tizedik gondolatjeles bekezdése”
szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) pont 10. alpontja” szöveg lép.
(3) Az R2. 2. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében az „A Rendõrségnek az Rtv. 4. §-ának (3) bekezdése alapján” szövegrész
helyébe az „Az általános rendõri szerv” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „A Rendõrség” szövegrész helyébe az „Az
általános rendõri szerv” szöveg, 6. §-át megelõzõ alcímben az „A Rendõrség” szövegrész helyébe az „Az általános
rendõri szerv” szöveg, 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „Rendõrség” szöveg helyébe a „rendõrség” szövegrész,
6. § (1) bekezdés g) pontjában „a rendõrségi szervek” szövegrész helyébe az „az általános rendõri szerv szervei” szöveg,
6. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „az általános rendõri szerv” szöveg,
6. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség” szöveg, 6. § (2) bekezdés
c) pontjában az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség” szöveg, 6. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában
az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség” szöveg, 6. § (3) bekezdés h) pontjában az „a rendõrség
közrendvédelmi” szöveg helyébe az „az általános rendõri szerv közrendvédelmi” szöveg, 6. § (3) bekezdés
h) pontjában az „a Rendõrség, továbbá” szövegrész helyébe az „a rendõrség, továbbá” szöveg, 8. § (1) bekezdés
b) pontjában az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „az általános rendõri szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdés
a) pontjában a „gd)–ge) alpontjában” szövegrész helyébe a „gd)–ge), valamint j) alpontjában” a 11. § (3) bekezdés
f) pont fb) alpontjában az „a Rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség” szöveg lép.
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(4) Az R3. 1. § f) pontjában a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 1. § g) pontjában a „Vám- és
Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg, 2. §-ában a „Rendõrség” szövegrész
helyébe a „rendõrség” szöveg, 3. §-ában a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 4. §-ában
a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 6. §-ában a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség”
szöveg, 11. §-ában az „az országos rendõrfõkapitány szakértõi bizottságot” szövegrész helyébe az „az országos
rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat
ellátó szerv fõigazgatója szakértõi bizottságot” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „Rendõrség” szövegrész helyébe
a „rendõrség” szöveg, 14. § (2) bekezdésében „az országos rendõrfõkapitány dönt” szövegrész helyébe „az országos
rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat
ellátó szerv fõigazgatója dönt” szöveg, 17. § (1) bekezdésében az „az országos rendõrfõkapitány írásban” szövegrész
helyébe az „az országos rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója írásban” szöveg, 19. §-ában a „Rendõrség” szövegrész helyébe
a „rendõrség” szöveg, 23. §-ában a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 25. § (1) bekezdésében
a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 30. § (1) bekezdésében a „Rendõrség” szövegrész helyébe
a „rendõrség” szöveg, 31. § (1) bekezdésében az „az országos rendõrfõkapitány a 3. melléklet szerinti” szövegrész
helyébe az „az országos rendõrfõkapitány, a terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója vagy a belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója a 3. melléklet szerinti” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti
a) az R2. 9. § m) pontjában az „és a különleges rendõri feladatokra” szövegrész, valamint
b) a fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról szóló 7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet.
(6) Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)
Korm. rendelet 81. § (11) bekezdése, 138. §-a és 6. számú melléklete.
19. §

E rendelet 6. §-a az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttmûködés javításáról
válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikkének való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2/A. számú mellékletében „A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek” alcím alatti táblázat, valamint
az azt követõ rövidítések helyébe az alábbi táblázat és rövidítések lépnek:
[A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek]
„
Szerv

Minisztériumi

Központi

Vezetõi szint

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

fõosztályvezetõ (BM)

tábornok

egyetem

fõosztályvezetõhelyettes

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

titkárságvezetõ

osztályvezetõ

alezredes

rektor (RTF)
fõigazgató (NOPVK)

tábornok

egyetem

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú

•
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Területi

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult

rektor-helyettes (RTF) ezredes
igazgató (RTF) fõtitkár
(RTF)

egyetem vagy
fõiskola

fõigazgatóhelyettes (NOPVK),
tanszékvezetõ (RTF)
osztályvezetõ (RTF,
NOPVK)

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

igazgató (középfokú
oktatási intézet)

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

igazgatóhelyettes
(középfokú oktatási
intézet)

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

osztályvezetõ
(középfokú oktatási
intézet)

Rövidítések:
BM: Belügyminisztérium
NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
RTF: Rendõrtiszti Fõiskola”
2. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Rendõrség” alcím, valamint az azt követõ táblázat és rövidítések helyébe az alábbi
alcím, valamint táblázat és rövidítések lépnek:

„A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv

Szerv

Központi

Vezetõi szint

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

országos
tábornok
rendõrfõkapitány
országos
rendõrfõkapitányhelyettes
parancsnok (KÕE
országos
rendõrfõkapitányhelyettes)
kiemelt
fõtanácsadó
szolgálatvezetõ
(személyügyi,
ellenõrzési ORFK)
hivatalvezetõ
(ORFK)
parancsnokezredes
helyettes (KÕE)
fõosztályvezetõ
igazgató
hivatalvezetõ
(KÕE)

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

egyetem

egyetem vagy
fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú
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fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult

Területi

osztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult

osztályvezetõi
illetményre
jogosult

Helyi

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

szolgálatvezetõ
(személyügyi
KÕE)
igazgatóhelyettes alezredes
szolgálatvezetõ
(ellenõrzési KÕE)
fõosztályvezetõhelyettes (KÕE)
osztályvezetõ

rendõrfõkapitány
igazgató (NNI,
RRI, BSZKI)
parancsnok (KR)
bûnügyi rendõrfõkapitányhelyettes (BRFK)
rendészeti
rendõrfõkapitányhelyettes (BRFK)
igazgató (ORFK
GF GEI)
rendõrfõkapitányhelyettes
parancsnokhelyettes (KR)
igazgatóhelyettes
(NNI, RRI, BSZKI)
fõosztályvezetõ
(NNI, KR, BRFK)
hivatalvezetõ
(BRFK)
szolgálatparancsnok
(KR tûzszerész)
igazgató
parancsnok
(ÁFSZ, LRP)
zászlóaljparancsnok (BRFK)
igazgatóhelyettes (OKI)
hivatalvezetõ
szolgálatvezetõ
osztályvezetõ
szolgálatparancsnok
(KR pénzkísérõ)
szakcsoportvezetõ (OKI)
parancsnokhelyettes (LRP)
kapitányságvezetõ (kiemelt)

tábornok

egyetem

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

alezredes

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

•
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fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult

osztályvezetõi
illetményre
jogosult

kapitányságalezredes
vezetõ
kapitányságvezetõ-helyettes
(kiemelt)
határrendészeti
kirendeltségvezetõ
osztályvezetõ
hivatalvezetõ
(kiemelt)
õrsparancsnok
(osztály jogállású)

Rövidítések:
RTF: Rendõrtiszti Fõiskola
ORFK: Országos Rendõr-fõkapitányság
KÕE: Köztársasági Õrezred
NNI: Nemzeti Nyomozó Iroda
RRI: Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
BSZKI: Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
KR: Készenléti Rendõrség
BRFK: Budapesti Rendõr-fõkapitányság
OKI: Oktatási Igazgatóság
NOPVK: Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
ÁFSZ: Állami Futárszolgálat
LRP: Légirendészeti Parancsnokság”
3. Az R1. 2/A. számú melléklete „A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot és rövidítéseket követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Nemzeti Védelmi Szolgálat
Szerv

NVSZ

Vezetõi szint

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
Rövidítés:
NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat”

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

fõigazgató
fõigazgatóhelyettes

tábornok

igazgató
igazgatóhelyettes
fõosztályvezetõ
hivatalvezetõ
fõosztályvezetõhelyettes
hivatalvezetõhelyettes
osztályvezetõ

ezredes

alezredes

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

egyetem
egyetem vagy
fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú
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4. Az R1. 2/A. számú melléklete a „Nemzeti Védelmi Szolgálat” alcím alatti táblázatot és rövidítést követõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„Terrorelhárítási Központ
Szerv

TEK

Vezetõi szint

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

fõigazgató
fõigazgatóhelyettes

tábornok

igazgató
titkárságvezetõ
fõosztályvezetõ
fõosztályvezetõhelyettes

ezredes

osztályvezetõ
irodavezetõ

alezredes

Képesítési követelmény
Állami iskolai
végzettség

egyetem vagy
fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú

Rövidítés:
TEK: Terrorelhárítási Központ”
5. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Katasztrófavédelem (polgári védelem, hivatásos állami tûzoltóság)” alcím alatti
táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
[Katasztrófavédelem (polgári védelem, hivatásos állami tûzoltóság)]
„
Szerv

Központi

Vezetõi szint

Hszt.
245/H. §-ának
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult
Hszt.
245/H. §-ának
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

szakképesítés

fõigazgató

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

fõigazgatóhelyettes

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

polgári védelmi
fõfelügyelõ

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

tûzoltósági
fõfelügyelõ

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

hivatalvezetõ

tábornok

egyetem

szakirányú
felsõfokú

igazgató (OKF
Gazdasági Ellátó
Központ)
fõosztályvezetõ

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú
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fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
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illetményre
jogosult

Területi

Helyi
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fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult

igazgatóhelyettes ezredes
(OKF Gazdasági
Ellátó Központ)
fõosztályvezetõ- ezredes
helyettes
(Tûzoltósági
Fõfelügyelõség,
Polgári Védelmi
Fõfelügyelõség)
fõosztályvezetõ- alezredes
helyettes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

titkárságvezetõ

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

osztályvezetõ

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

egyetem vagy
fõiskola
egyetem vagy
fõiskola
egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú
szakirányú
felsõfokú

igazgató (fõvárosi ezredes
polgári védelmi)
igazgató
ezredes
igazgatóhelyettes ezredes

polgári védelmi
felügyelõ

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

tûzoltósági
felügyelõ

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

karmester

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

szakcsoportvezetõ alezredes
(KOK)

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

osztályvezetõ

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

tûzoltóparancsnok (Országház)
kirendeltségvezetõ (polgári
védelmi)

alezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

”
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6. Az R1. 2/A. számú mellékletében a „Hivatásos önkormányzati tûzoltóság” alcím alatti táblázat helyébe az alábbi
táblázat lép:
[Hivatásos önkormányzati tûzoltóság]
„
Szerv

Területi

Vezetõi szint

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult

Helyi

osztályvezetõi
illetményre
jogosult
fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõi
illetményre
jogosult

Munkakör (beosztás)

tûzoltóparancsnok (fõváros)
tûzoltóparancsnok-helyettes
hatósági
(fõváros),
tûzoltóparancsnok-helyettes
mentési (fõváros),
gazdasági
igazgató
(fõváros)
fõosztályvezetõ
(megelõzési
régióvezetõ
fõváros)
fõosztályvezetõ
(fõváros)

szolgálatvezetõ
(fõváros)
fõosztályvezetõhelyettes
(fõváros)
osztályvezetõ
(fõváros)

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
állami iskolai
végzettség

tábornok

egyetem

ezredes

egyetem vagy
fõiskola

szakképesítés

szakirányú
felsõfokú

ezredes

ezredes

alezredes
alezredes

tûzoltóparancs- ezredes
nok,
(megyeszékhelyi)
mentési
parancsnok
(Közép-pesti
Tûzoltási Mentési
Parancsnokság)
tûzoltóparancs- alezredes
nok (készenléti
egységgel
rendelkezõ),
mentési
parancsnok
(fõvárosi)
tûzoltóparancsnok (készenléti
egységgel nem
rendelkezõ)
osztályvezetõ
(készenléti
egységgel
rendelkezõ
tûzoltóság)
”
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7. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban
a „BM, NGM, valamint a BM és az NGM irányítása alá tartozó szervek” szövegrész helyébe a „BM, NGM, valamint a BM és
az NGM irányítása alá tartozó szervek, továbbá a TEK és az NVSZ” szöveg lép.
8. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban
a „Rendõrség” szövegrész helyébe „A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, általános rendõrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv” szöveg lép.
9. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatot
követõ „Rövidítés” rész a „TEK: Terrorelhárítási Központ” szövegrészt követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat”
10. Az R1. 2/B. számú melléklet „A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása” alcím alatti táblázatban
hatályát veszti a „Vám- és Pénzügyõrség” oszlop.

2. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 1. mellékletének címében „A Rendõrség” szövegrész helyébe „Az általános rendõri szerv” szöveg lép.
2. Az R2. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„1. Az általános rendõri szerv központi szervének székhelye”.
3. Az R2. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„2. Az általános rendõri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye”.

3. melléklet a 361/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 3. mellékletében a „kezdeményezõ szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „kezdeményezõ szerv/szervezeti
egység vezetõje” szöveg, az „országos rendõrfõkapitány” szövegrész helyébe az „országos
rendõrfõkapitány/fõigazgató” szöveg lép.
2. Az R3. 4. mellékletében az „IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HATÁROZAT” szövegrész helyébe
a „BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁROZAT” szöveg, az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe
a „belügyminiszter” szöveg lép.
3. Az R3. 5. mellékletében az „ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG” szövegrész helyébe az „ORSZÁGOS
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG/TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT/NEMZETI VÉDELMI SZOLGÁLAT” szöveg, az „országos
rendõrfõkapitány” szövegrész helyébe az „országos rendõrfõkapitány/fõigazgató” szöveg lép.
4. Az R3. 6. mellékletében az „IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe
a „BELÜGYMINISZTÉRIUM” szöveg, az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter”
szöveg lép.
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A Kormány 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
az 1–8. §-ok tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
(a továbbiakban: Üht.) 20. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 9–11. §-ok tekintetében az Üht. 20. § (5) bekezdés a) és c) pontjában,
a 12–13. §-ok tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási
keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 14. § (5) bekezdés b)–e) és i) pontjában,
a 14. § tekintetében az Üht. 20. § (5) bekezdés a)–b) pontjában és az Éhvt. 14. § (5) bekezdés b)–c) pontjában,
a 15–16. § tekintetében az Éhvt. 14. § (5) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való
rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés
részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv. rendelet) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya az Üht. alapján létrehozott, kincstári vagyonkörbe tartozó ÜHG-egységekkel való
gazdálkodásra, az ÜHG-egységek vagyonkezelésére, valamint átruházására terjed ki.
(2) Az Üht.-ban és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) szabályait megfelelõen kell alkalmazni.”

2. §

A Kv. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ÜHG-egységek állami vagyonkörbe való kerülésének tényérõl, illetve azok teljes mennyiségérõl a forgalmi
jegyzékbe történõ bejegyzést követõ 15 napon belül az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.).
(2) Az MNV Zrt. a tájékoztatástól számított 15 napon belül a miniszterrel mint vagyonkezelõvel az Ávr. szerinti
vagyonkezelési szerzõdést köt.”

3. §

A Kv. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az Ávr.-ben foglaltakon túl a vagyonkezelési szerzõdés – az ÜHG-egység sajátos jellegére tekintettel –
tartalmazza különösen:
a) az adott kereskedési idõszak meghatározását;
b) a kereskedési idõszak alatt létrehozott ÜHG-egységek teljes mennyiségét;
c) az ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokat;
d) az ÜHG-egységek mint kincstári vagyonelemek keletkezésének idõpontját;
e) az ÜHG-egységek állami vagyonból történõ kikerülésérõl szóló tájékoztatási kötelezettséget az MNV Zrt. irányába;
és
f) az Üht. szerint visszaadott ÜHG-egységek törléséig történõ kezelését.”

4. §

(1) A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben, a jegyzékkezelõ útján – az Üht. 8. § (1) bekezdésének megfelelõen –
ingyenesen kiosztja a Kormány által rendeletben kihirdetett Nemzeti Kiosztási Lista alapján az ott meghatározott
mennyiségû kibocsátási egységeket az ott meghatározott személyeknek.”
(2) A Kv. rendelet 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének a Bizottság által meghatározott referenciaérték
alapján kiszámított része térítés nélkül kerül kiosztásra a légijármû-üzemeltetõk részére. A teljes mennyiség Bizottság
által meghatározott része és a közösségi külön tartalékalapból ki nem osztott légiközlekedési kibocsátási egységek
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árverésen kerülnek értékesítésre a Bizottság által elfogadott részletes szabályok szerint. A kiosztás átruházásnak
minõsül.”
5. §

A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben ingyenesen kiosztja a kibocsátási egységeket az új belépõk számára történõ
kiosztás esetében.”

6. §

A Kv. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A vagyonkezelõ az ingyenesen ki nem osztott ÜHG-egységeket az általa kidolgozott javaslat alapján, az
államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével értékesíti.
(2) A vagyonkezelõ az ÜHG-egységek értékesítésével kapcsolatos döntési javaslatát:
a) az ingyenesen ki nem osztott ÜHG-egységek rendelkezésre álló mennyiségére;
b) az emissziókereskedelem piacán jelenlévõ tendenciákra és árviszonyokra;
c) az értékesítés költséghatékony megvalósításának szükségességére
tekintettel alakítja ki.
(3) Az államháztartásért felelõs miniszter a (2) bekezdésben foglalt javaslattal kapcsolatos egyetértését 15 napon
belül adja meg. Az államháztartásért felelõs miniszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, amennyiben a részére
megküldött javaslat módosítását a kézbesítéstõl számított 15 napon belül nem kezdeményezi.”

7. §

A Kv. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott ÜHG-egységek értékesítése a Vtv. 34. §
a) (2) bekezdés b) pontja szerinti árverésnek minõsülõ aukciós eljárással, vagy
b) (3) bekezdés c) pontja szerinti szabályozott piacon történõ, ezen belül tõzsdei értékesítésre adott megbízással
történik.”

8. §

A Kv. rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A vagyonkezelõ az ÜHG-egységek értékesítésének pénzügyi teljesítését követõ 30 napon belül tájékoztatja az
államháztartásért felelõs minisztert és az MNV Zrt.-t:
a) az értékesítés tényérõl;
b) az értékesített ÜHG-egységek mennyiségérõl;
c) az ÜHG-egység vételáráról;
d) az értékesítésre bocsátott ÜHG-egységekhez kapcsolódó azonosító kódokról.”

9. §

(1) A Kv. rendelet 4. §-ában „A Kvr. 19. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe „Az Ávr.” szöveg, a „kibocsátási egységek”
szövegrész helyébe az „ÜHG-egységek” szöveg, „a KVI” szövegrész helyébe „az MNV Zrt.” szöveg, a „kibocsátási
egységeket”szövegrész helyébe az ”ÜHG-egységeket” szöveg lép.
(2) A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdésében „a kincstári vagyonért felelõs miniszter jóváhagyására” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszter egyetértésére” szöveg, 5. § (3) bekezdésben a „kibocsátási egység” szövegrész
helyébe „ÜHG-egység” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „kibocsátási egység” szövegrész helyébe „ÜHG-egység” szöveg
„a KVI-t” szövegrész helyébe „az MNV Zrt.-t” szöveg lép.
(3) A Kv. rendelet 8. § (3) és (5) bekezdésében a „kibocsátási egységek”szövegrész helyébe az ”ÜHG-egységek” szöveg lép.
(4) A Kv. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „kibocsátási egységnek”szövegrész helyébe az ”ÜHG-egységnek” szöveg, az
„Üht. 11. §-ában megfogalmazott” szövegrész helyébe az „Üht. szerinti” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „kibocsátási
egység”szövegrész helyébe az ”ÜHG-egység” szöveg lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Üht. vhr.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(5) A miniszter a rendelkezésre álló tartalékmennyiségbõl a kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét
a tárgyévet követõ év február 28-ig, a Kiosztási Tervben az új belépõ tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak
megfelelõen határozatban állapítja meg.”
11. §

(1) Az Üht. vhr. 1. § (2) bekezdésében „A környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe „Az energiapolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos
lapjában, valamint a környezetvédelmi hatóság honlapján” szövegrész helyébe a „valamint a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet” szövegrész helyébe a „környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló jogszabály” szöveg lép.
(2) Az Üht. vhr. 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „minisztérium hivatalos
lapjában, valamint honlapján” szövegrész helyébe a „minisztérium honlapján” szöveg lép.
(3) Az Üht. vhr. 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési
miniszterrel” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti az Üht. vhr. 1. § (9) bekezdése, 2. § (5) bekezdésének második mondata, 11/A. § (4) bekezdése, 12. §
(12) bekezdése és 19. § (10) bekezdése.

3. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási
keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
13. §

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Éhvt. vhr.) 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiotói egységeknek a 20. § alapján történt értékesítésébõl származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére
Zöld Beruházási Rendszert mûködtet a miniszter, amely keretében pályázatok útján támogatás nyújtható a 23. §
(3) bekezdésében meghatározott célokra.”

14. §

(1) Az Éhvt. vhr. 3. §-ában „a környezetvédelemért” szövegrész helyébe „az energiapolitikáért” szöveg, 10. §
(1) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett
minisztériumnak” szöveg, 10. § (4) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, a gazdasági és közlekedési,
a külügy-, a Miniszterelnöki Hivatal irányításáért felelõs, az önkormányzati és területfejlesztési, valamint
a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztésért, a gazdaságpolitikáért, a területfejlesztésért,
a külpolitikáért, az államháztartásért felelõs miniszternek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárnak”
szöveg lép.
(2) Az Éhvt. vhr. 11. § (1) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, 17. §
(2) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, 17. § (3) és (4) bekezdésében
a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 18. § (2) bekezdésében a „minisztériumnak” szövegrész
helyébe a „miniszternek”, 18. § (4) és (8) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 20. §
(2) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 20. §
(3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 21. §
(1) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 21. §
(3) bekezdésében „a pénzügyminisztert” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs minisztert” szöveg, 22. §
(5) bekezdésében a „KvVM Fejlesztési Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság” szöveg, 28. § (4) bekezdésében „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe „az
államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg lép.
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4. A 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási
egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
15. §

A 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási egységek
kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában „a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter” szövegrész helyébe „az energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
16. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 10. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést a környezetvédelemért felelõs miniszter és a miniszter az
általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.”

17. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdésében a „környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe az
„energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 2. § (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 3. § (1) bekezdésében „a miniszter” szövegrész helyébe „az
energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 5. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg,
(2) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

6. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
18. §

Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja.

7. Záró rendelkezések
19. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklete a következõk szerint módosul:
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat „Adatszolgáltató” oszlopában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium” szövegrész helyébe az „agrár-vidékfejlesztésért és erdõgazdálkodásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szöveg, a „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, az „Önkormányzati Minisztérium” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 21/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakvélemény és igazolás a felülvizsgálat idõpontjáig használható fel a szociális
rászorultság igazolására.”

2. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat
eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani, amelynek hatálya határozatlan ideig fennáll.
Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek
és törvényes képviselõjének.”

3. §

A Rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl szóló miniszteri rendelet szerinti” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,
c) 4. számú mellékletének 3.1. és 4.2.1. pontjában a „személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl szóló” szövegrész helyébe a „gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló” szöveg
lép.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet
a) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére
házi segítségnyújtást nem biztosít” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdésében a „ba) alpontja esetében a házi segítségnyújtás hiányát, a” szövegrész,
c) 1. számú melléklete.

5. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 22/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló
3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

2. §

A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények
engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „– jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – regionális módszertani intézményt” szövegrész helyébe a „– jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – másik egyházi módszertani intézményt” szöveg lép.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 23/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának
részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását a hatósági keretszerzõdés
hatályossági ideje alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs
miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött hatósági
keretszerzõdésben, valamint az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani.
A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2010. évben megítélt éves költségkompenzációs
támogatás legfeljebb 2/12-ed részének erejéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január, február hónapokra
– egyszeri elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

2. §

A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a védett szervezeti szerzõdés érvényességi ideje
alatt évente kell kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter bírálja el.
A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a minisztériummal megkötött védett szervezeti
szerzõdésben, valamint az éves támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag kell folyósítani. A hatályos
védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2010. évben megítélt éves támogatási összeg
legfeljebb 2/12 része mértékéig – a 2011. évre megítélt támogatások terhére, január, február hónapokra – egyszeri
elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 24/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggõ egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a)–m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva,
a 2. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
a 3. § tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ
egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,
az 5. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt
feladatkörben eljárva,
a 6. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt
feladatkörben eljárva,
a 7. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és i)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,
a 8. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (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
41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,
a 9. § tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában foglalt
feladatkörben eljárva,
a 10. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (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
41. § l) pontjában foglalt feladatkörben eljárva,
a 11. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint 85. §
(5) bekezdés d), f)–g), i)–k), és m)–n) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és l) pontjában foglalt feladatkörben
eljárva
a következõket rendelem el:
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1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet módosítása
1. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény végrehajtásáról szóló 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklet B) rész 1. pontjában a „Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
2. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézettel" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel" szöveg lép.

3. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása
3. §

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
a) 1. §-ában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörû költségvetési egységeként mûködõ Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:
Intézet)",
b) 4. § (2) bekezdésében az „Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz
(a továbbiakban: ESZA Kht.)" szövegrész helyébe az „Intézethez",
c) 7. § (5) bekezdésében és 13. § (3) bekezdésében az „a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe az
„az Intézet",
d) 9. § (5) bekezdésében, 11. § (9) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében az „a Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe az „az Intézet",
e) 12. § (1) bekezdésében az „ESZA Kht." szövegrész helyébe az „Intézet",
f) 12. § (2) bekezdésében az „ESZA Kht. a Mobilitás jogutódja" szövegrész helyébe az „Intézet az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság jogutódja",
g) 13. § (2) bekezdésében az „A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat" szövegrész helyébe az „Az Intézet"
szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
4. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet
a) 39/I. § elsõ mondatában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet" szöveg, harmadik mondatában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézethez"
szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez",
b) 104/A. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézethez" szövegrész helyébe a „Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézethez",
c) 111. §-ában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet"
szöveg lép.

5. A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
5. §

A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet 2. §-ában, valamint 5. és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet"
szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.
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6. A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
6. §

(1) A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet továbbképzéssel és a szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos
feladatai"
(2) Az R.
a) 4. § (2) bekezdésében az „az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:
Intézet)" szöveg,
b) 4. § (3) és (7) bekezdésében, 11. §-ának bevezetõ szövegében, 12/A. § (5) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében az
„A Bizottság" szövegrészek helyébe az „Az Intézet",
c) 4. § (4) bekezdésében az „a Bizottság által" szövegrész helyébe az „az Intézet által" szöveg, valamint az „a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége
(a továbbiakban: Titkárság)" szövegrész helyébe az „az Intézet",
d) 4. § (6) bekezdésében az „a Titkárságnak" szövegrész helyébe az „az Intézetnek",
e) 4/A. § (6) bekezdésében az „A Bizottság, a Titkárság, illetve az általuk" szövegrész helyébe az „Az Intézet, illetve az
általa",
f) 6. § (5) bekezdésében, 13. § (5), (6), (7) bekezdésében az „a Bizottság" szövegrészek helyébe az „az Intézet",
g) 12. § (2) bekezdésében az „A Titkárság" szövegrész helyébe az „Az Intézet",
h) 12/A. § (4) bekezdésében az „a Titkársághoz" szövegrész helyébe az „az Intézethez szöveg, valamint az
„a Bizottság" szövegrész helyébe az „az Intézet",
i) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében az „a Titkárság" szövegrészek helyébe az „az Intézet",
j) 13. § (4) bekezdésében az „a Titkárságon keresztül a Bizottsághoz" szövegrész helyébe az „az Intézethez",
k) 13. § (5) bekezdésében az „a Titkárságon keresztül a Bizottságnak" szövegrész helyébe az „az Intézetnek",
l) 2. számú mellékletében az „A Bizottság" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet",
valamint az „az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával"
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel",
m) 3. számú mellékletében az „a Titkárság" szövegrész helyébe az „a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet"
szöveg, valamint a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8." szövegrész
helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33–35."
szöveg lép.
(3) Az R. 10. §-a, valamint 11. § a) pontja hatályát veszti.

7. A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló
29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
7. §

A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl,
valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 2. §
(2) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek" szöveg lép.

8. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet módosítása
8. §

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet 1. §
(3) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.
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9. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása
9. §

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM
rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint 2. számú mellékletében és 3. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet" szövegrészek helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

10. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása
10. §

A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint
4. számú mellékletében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet" szövegrész helyébe a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet" szöveg lép.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet módosítása
11. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet
a) 1. § d) pontjában a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél (a továbbiakban: SZMI)" szövegrész helyébe
a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél (a továbbiakban: NCSSZI)",
b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 9. § (2) bekezdés d) pontjában az „SZMI"
szövegrész helyébe az „NCSSZI",
c) 2. számú mellékletében az „A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél:" szövegrész helyébe az „A Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézetnél:"
szöveg lép.

12. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggõ
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet tekintetében
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Sr.) 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet tekintetében az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. §
(7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet
tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. §
a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet tekintetében
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Sr. 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 1. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes
szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § m) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési
eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § l) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 25/2009.
(XI. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés
a) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Sr. 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása
1. §

A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
a) 7. § (1) bekezdés e) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)”
szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes”
szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek a” szöveg,
c) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „ORSZI-nak a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes,” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szervnek a” szöveg,
d) 12. § (2) bekezdésében az „az ORSZI budapesti székhelyû, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán
mûködik” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi szervnek a jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága”
szöveg
lép.

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása
2. §

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. számú
mellékletében az „Orvosi beutaló az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézethez” szövegrész helyébe
az „Orvosi beutaló a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szöveg lép.
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3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása
3. §

A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)
elsõfokú szakértõi bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelõzõen kiadott – külön
jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minõsülõ – szakvéleménye” szövegrész helyébe
az „orvosszakértõi szerv szakhatósági állásfoglalása” szöveg lép.

4. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §

A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet 2. §
(3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak” szöveg lép.

5. A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosítása
5. §

A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervei
(a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete (OOSZI)”
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

6. A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
módosítása
6. §

A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának
részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet
a) 1. § b) pontjában a „regionális munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban:
munkaügyi központ)” szöveg,
b) 1. § d) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalra” szöveg
lép.

7. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása
7. §

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI)”
szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
b) 4. § b) pont bd) és bf) alpontjában az „ORSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg
lép.
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8. A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet
módosítása
8. §

A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények
engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében és 12. §-át megelõzõ alcímében a ”Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg
lép.

9. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl
és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
módosítása
9. §

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl és az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló
25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
a) 1. § (4) bekezdés d) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdés b) pontjában és 11. § (4) bekezdésében a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szöveg
lép.

10. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az idõszakos férõhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt
szakmai program kivételével – tartalmaznia kell)
„b) az ellátandó célcsoport jellemzõit,”
„c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos
intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,”
„e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,”
(2) Az R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakmai programhoz mellékelni kell
a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,
b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már mûködõ intézmény esetén
a házirendet,
c) a szervezeti és mûködési szabályzatot vagy annak tervezetét.”

2. §

Az R. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvõképes 16 és 18 év közötti személy az Szt. 93. §
(4) bekezdése szerint a törvényes képviselõ beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot,
a szenvedélybetegek közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel
eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt
követõen a szolgáltatók az igénybe vevõ ellátása érdekében együttmûködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást.”

3. §

Az R. 20. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény)
„c) vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.”

4. §

Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A családsegítõ szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet szerinti
a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevõ és a családsegítõ szolgálat kapcsolatfelvételét,
b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylõ segítségnyújtást, ebben az esetben
a segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor – az igénybe vevõ aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni,
c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítõ szolgálat vezetõje legalább negyedévenként ellenõrzi.”

5. §

(1) Az R. 39. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni.”
(2) Az R. 39. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdõ
idõpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és
azt a munkakör betöltõje a foglalkoztatás kezdõ idõpontjától számított két éven belül elvégzi.”

6. §

Az R. 42. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre
vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”
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7. §

Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki
gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelõ nevelési,
oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási
intézményi ellátásban részesülõ fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történõ ellátására.”

8. §

Az R. a következõ 113. §-sal egészül ki:
„113. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt – függetlenül attól, hogy 2010. december 31-én szociális
intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva –, aki
a) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsõfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
b) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993.
(XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos
Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.)
OM rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 31-én szociális intézménynél,
szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében
foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos
3. számú melléklet alapján szakképzettnek minõsül.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követõen szociális intézménynél, szolgáltatónál
szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni
azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétõl számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok
megkezdésekor hatályos elõírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek
az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.”

9. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. §

Az R.
a) 6. § (3) bekezdésében a „létszámot” szövegrész helyébe a „legkisebb létszámot” szöveg,
b) 6. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatottak képesítési elõírásait” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottaknak
az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelõírásait” szöveg,
c) 39/C. § (2) bekezdésében a „gépjármûvének” szövegrész helyébe a „legalább egy gépjármûvének” szöveg,
d) 51. § (1) bekezdésében a „kell rögzíteni” szövegrész helyébe a „kell rögzíteni, amelyet az ellátás nyújtásának
kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplõ adatokban bekövetkezõ változások esetén kell kitölteni” szöveg,
e) 53. § (2) bekezdésében az „Az intézmény orvosának megkeresésére” szövegrész helyébe a „Ha az intézmény
orvosa és az ellátást igénybe vevõ házi-, vagy kezelõorvosa nem ugyanaz a személy, akkor az intézmény
orvosának megkeresésére” szöveg,
f) 59/A. §-át megelõzõ alcímében az „A gyermek” szövegrész helyébe az „Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek” szöveg,
g) 62. § (1) bekezdés c) pontjában az „a közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe az „az Szt. 20. §-a szerinti
nyilvántartásban szereplõ hozzátartozó” szöveg,
h) 79. § (3) bekezdésében az „Szt. 94/B. § és 94/D. §” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §” szöveg,
i) 84/A. § (1) bekezdésében a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum, vagy a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,
j) 10. számú mellékletében az „Szt. 94/B., illetve § és 94/D. §-a” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §-a” szöveg
lép.

11. §

Hatályát veszti az R.
a) 5/A. § (1) bekezdés a) pont ab), ad) alpontja, valamint f) és h) pontja,

MAGYAR KÖZLÖNY

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
12. §

•
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19/B. §-a,
39. § (6) és (7) bekezdése,
39/B. §-a,
40. § (7) bekezdésében az „a bázis-szállásra, ” szövegrész,
44. § (4) bekezdése,
52/A. §-a,
67. § (2) bekezdése,
79/A. § (1) bekezdés e) pontja,
107/E. §-a és az azt megelõzõ alcím,
14. számú melléklete.

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

-

felsőfokú képesítés

felsőfokú képesítés

nincs felsőfokú
elvárás, de bármilyen
felsőfokú
végzettséggel is
betölthető

munkakör

tanyagondnok,
falugondnok

2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat

szociális segítő

munkakör

1. Szociális étkeztetés

igény
munkatársak
%-ban

igény
munkatársak
%-ban

szociális
gondozó

szociális
szakgondozó

szociális segítő

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

szociális
asszisztens
szociális,
gyermek- és
ifjúságvédelmi
ügyintéző
szociális
gondozó,
szervező
szociális
gondozó és
ápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

100

100

igény
munkatársak
%-ban

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

speciális alkalmazási igény

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
minimumelőírásai

„3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
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szociális
gondozó

vezető
gondozó más
szociális
szolgáltatással
integrált
szolgáltatás
esetén

szociálpedagógus
okleveles
egészségügyi szociális
munkás
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
ápoló, vagy
gyógytornászfizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
szociális menedzser

szociális munkás

felsőfokú képesítés

100

igény
munkatársak
%-ban

szociális segítő

szociális gondozó

általános ápoló

szociális
szakgondozó

szociális segítő

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó
és ápoló
szociális
asszisztens

szociális
asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő
gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szenvedélybeteggondozó
szociális gondozó,
szervező

mentálhigiénés
asszisztens

foglalkozásegészségügyi
szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

100

100

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

•

vezető
gondozó önálló
szolgáltatás
esetén

munkakör

3. Házi segítségnyújtás
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szociális
gondozó

munkakör

felsőfokú képesítés

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
igény
munkatársak
%-ban

általános ápoló

szociális
szakgondozó

szociális segítő

szociális gondozó

általános ápoló

szociális
szakgondozó

foglalkozásegészségügyi
szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó
és ápoló
szociális
asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő
gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szenvedélybeteggondozó
szociális gondozó,
szervező
foglalkozásegészségügyi
szakápoló
geriátriai szakápoló
hospice szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló

mentálhigiénés
asszisztens

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

rehabilitációs
nevelő, segítő
gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szenvedélybeteggondozó
szociális gondozó,
szervező

igény
munkatársak
%-ban
100

speciális alkalmazási igény
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tanácsadó

szociális segítő

családgondozó

szociálpolitikus,
szociálpolitikusközgazdász, szociális
munkás,
szociálpedagógus,
közösségi szociális
munkás, szociológus,
igazgatásszervezőszociális igazgatási
szakirány, okleveles
pszichológus, jogász,
teológus, pasztorális
tanácsadó,
humánerőforrás
menedzser,
humánszervező,

90

100

szociálpedagógus
Szociálpolitikusközgazdász
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociális menedzser
szociális munkás

szociálpedagógus
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus

100

igény
munkatársak
%-ban

szociális munkás

felsőfokú képesítés

ifjúságsegítő

szociális segítő

szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintéző

szociális
asszisztens

mentálhigiénés
asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

100

igény
munkatársak
%-ban

munkavállalási tanácsadó

Az ifjúságsegítő szakképesítés
csak akkor fogadható el, ha
felsőfokú végzettségre épül.

mentálhigiénikus
számítógépes ismeret

közösségi szociális munkás,

adósságkezelési tanácsadó,
családterapeuta,

tereptanári végzettség,

speciális alkalmazási igény

•

intézményvezető

munkakör

5. Családsegítés
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vezető

munkakör

szociálpedagógus
igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
gyógypedagógus
szociális menedzser

szociális munkás

felsőfokú képesítés

6. Fogyatékos személyek ellátása
6.1. Támogató szolgálat

mentálhigiénikus,,
addiktológiai
konzultáns,
addiktológiai
szakpszichológus, jogi
szakokleveles
családvédelmi
tanácsadó,
népművelő,
művelődésszervező,
művelődési
menedzser,
andragógus,

100

igény
munkatársak
%-ban

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

családterapeuta,
szupervízor,
mediátor,
jelnyelvi tolmács
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személyi segítő

igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
viselkedéselemző

25

gyógypedagógiai
asszisztens

szociális szakgondozó

szociális segítő

gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó,
szervező
szenvedélybeteg
gondozó

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó és
ápoló
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens

gyógyfoglalkoztató

ápolási asszisztens

általános asszisztens

gyakorló ápoló

autisták gyógypedagógiai
asszisztense
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben
akadályozottak
gyógypedagógiai
asszisztense

foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés
asszisztens

pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló

geriátriai szakápoló
65

•

mentőápoló
rehabilitációs
tevékenységterapeuta
szociális gondozó

egészségügyi
asszisztens

általános ápoló
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terápiás
munkatárs

intézményvezető

munkakör

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
gyógypedagógus
konduktor
okleveles
pszichológus
gyógytornászfizioterapeuta
gyógytestnevelő
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus
viselkedéselemző

szociális munkás

felsőfokú képesítés

6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

gépkocsivezető

25

100

igény
munkatársak
%-ban

gyógypedagógiai
asszisztens

pedagógiai asszisztens

autisták gyógypedagógiai
asszisztense
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

súlyosan és halmozottan
fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
testi fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense

65

igény
munkatársak
%-ban

100

speciális alkalmazási igény

minimum "B" kategóriás
jogosítvány
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szociális gondozó

gyógypedagógiai

szociális szakgondozó

szociális segítő

mentőápoló
rehabilitációs
tevékenységterapeuta
szociális gondozó

egészségügyi
asszisztens

gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó,
szervező
szenvedélybeteg
gondozó

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó és
ápoló
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens

gyógyfoglalkoztató

ápolási asszisztens

általános asszisztens

gyógymasszőr
gyakorló ápoló

gyógyfoglalkoztató

autisták gyógypedagógiai

foglalkoztatás szervező
mentálhigiénés
asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás-szervező

geriátriai szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló

90

•

pedagógiai asszisztens
rehabilitációs
tevékenységterapeuta
masszőr
általános ápoló

hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben
akadályozottak
gyógypedagógiai
asszisztense
súlyosan és halmozottan
fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
testi fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
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intézményvezető

munkakör

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus
igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
gyógypedagógus

szociális munkás

felsőfokú képesítés

100

igény
munkatársak
%-ban

6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

pedagógiai asszisztens

asszisztens

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

asszisztense
beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben
akadályozottak
gyógypedagógiai
asszisztense
súlyosan és halmozottan
fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
testi fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

31666
MAGYAR KÖZLÖNY

•
2010. évi 200. szám

mentálhigiénés
munkatárs

szociális
munkatárs

Gondozó
(lakóotthon
esetében szociális
segítő)

ápoló

fejlesztő
pedagógus

Okleveles
rekreációszervező és
egészségfejlesztő
diakónus

szociális munkás
szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás

orvos
diplomás ápoló
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
gyógypedagógus
pszichopedagógus
konduktor
pedagógus
fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
gyógytornász
gyógytestnevelő
pedagógus
diplomás ápoló
okleveles ápoló

25

25

15

100

100

100
100

gyógypedagógiai
asszisztens

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
szociális segítő

szociális segítő

szociális gondozó

általános ápoló

rehabilitációs
nevelő, segítő

ápolási asszisztens

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó és
ápoló
rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens

gyakorló ápoló

beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense

autisták gyógypedagógiai
asszisztense

foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor
mentálhigiénés
asszisztens

geriátriai szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló

65

75

90

75

•

vezető
pedagógus

intézményvezető
ápoló

orvos
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szociális szakgondozó

szociális segítő

rehabilitációs
tevékenységterapeuta

szociális segítő

szociális gondozó,
szervező

rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális asszisztens

rehabilitációs
nevelő, segítő
gyógyfoglalkoztató

Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense
látásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben
akadályozottak
gyógypedagógiai
asszisztense
súlyosan és halmozottan
fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
testi fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénés
asszisztens

intézményvezető

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
konduktor
mentálhigiénikus

szociális munkás

100

6.4. Fogyatékos személyek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon
alkalmazás minimum feltétele
munkakör
felsőfokú képesítés
igény
OKJ-S képesítés
munkatársak
%-ban

szociális
ügyintéző

pszichológus

Viselkedéselemző

Okleveles pasztorális
tanácsadó

Okleveles teológus

mentálhigiénikus

90

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény
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mentálhigiénés
munkatárs

szociális
munkatárs

Gondozó
(lakóotthon
esetében szociális
segítő)

ápoló

fejlesztő
pedagógus

intézményvezető
ápoló

mentálhigiénikus

Okleveles
rekreációszervező és
egészségfejlesztő
diakónus

szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás

szociális munkás

25

25

15

100

100
100

gyógypedagógiai
asszisztens

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
szociális segítő

rehabilitációs nevelő,
segítő

fogyatékossággal élők
gondozója
szociális gondozó és
ápoló
rehabilitációs nevelő,
segítő
szociális asszisztens
ápolási asszisztens

szociális gondozó

szociális segítő

gyakorló ápoló

általános ápoló

beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
Értelmileg sérültek
gyógypedagógiai
asszisztense

autisták gyógypedagógiai
asszisztense

geriátriai szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló

65

75

90

75

•

orvos

igazgatásszervező
szociális igazgatás
szakirányú
végzettséggel
gyógypedagógus
orvos
diplomás ápoló
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
pedagógus
diplomás ápoló
okleveles ápoló
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gyermekgondozóápoló, vagy
ápoló-gondozó

súlyos fogyatékosokat ellátó csoport
gyógypedagógus
diplomás ápoló
osztályvezető
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló

szociális ügyintéző

pszichológus

Viselkedéselemző

Okleveles pasztorális
tanácsadó

Okleveles teológus

100

szociális gondozó

csecsemő és
gyermeknevelő gondozó
gyermekgondozó nevelő

szociális szakgondozó

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
szociális segítő

szociális segítő

gyermekotthoni
asszisztens
kisgyermekgondozó, nevelő
gyermek és ifjúsági
felügyelő
fogyatékossággal élők
gondozója
szociális gondozó és
ápoló

csecsemő és
gyermekápoló

szociális gondozó,
szervező

szociális asszisztens
rehabilitációs nevelő,
segítő

rehabilitációs nevelő,
segítő
gyógyfoglalkoztató

látásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
hallásfogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
pszichés fejlődésben
akadályozottak
gyógypedagógiai
asszisztense
súlyosan és halmozottan
fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
testi fogyatékosok
gyógypedagógiai
asszisztense
mentálhigiénés
asszisztens

90

90
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felsőfokú képesítés

felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség

munkakör

intézményvezető
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs
szociális segítő

100
100

igény
munkatársak
%-ban

50

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociális munkás

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus

100

igény
munkatársak
%-ban

szociális munkás

felsőfokú képesítés

7.2. Hajléktalanok nappali ellátása

utcai szociális
munkás

utcai szolgálat
koordinátor

munkakör

100

középfokú végzettség

érettségi

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

100

igény
munkatársak
%-ban

50

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

speciális alkalmazási igény

•

7. Hajléktalan ellátás
7.1. Utcai szociális munka

pedagógus

óvodapedagógus
tanár, tanító
fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus
pedagógus
konduktor
pszichopedagógus
szociálpedagógus
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felsőfokú végzettség
felsőfokú végzettség

intézményvezető
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs
szociális segítő
ápoló-gondozó

felsőfokú végzettség
orvos
felsőfokú végzettség

intézményvezető
orvos
szociális,
mentálhigiénés
munkatárs
szociális segítő
ápoló-gondozó

100
100
100

igény
munkatársak
%-ban

100
100

igény
munkatársak
%-ban

középfokú végzettség
szociális gondozó

középfokú végzettség
szociális gondozó

szociális gondozó és
ápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

szociális gondozó és
ápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

100
75

igény
munkatársak
%-ban

100
75

igény
munkatársak
%-ban

felsőfokú képesítés

szociális munkás
szociálpedagógus
andragógus
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
okleveles
egészségügyi szociális
munkás

munkakör

nappali ellátás
vezető önálló
nappali
intézmény esetén

100

igény
munkatársak
%-ban

8. Idősek ellátása
8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása
alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló – gondozó otthona képesítéseivel

felsőfokú képesítés

munkakör

7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona

felsőfokú képesítés

munkakör

7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

speciális alkalmazási igény

speciális alkalmazási igény

speciális alkalmazási igény
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szociális,
mentálhigiénés
munkatárs

szociálpedagógus
egészségügyi szociális
munkás
okleveles
egészségpszichológus
okleveles
rehabilitációs
szakember
pszichológus
viselkedéselemző
mentálhigiénikus

szociális munkás

szociális szakgondozó

gerontológiai
gondozó
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó,
szervező
szenvedélybeteg
gondozó

fogyatékossággal
élők gondozója
szociális gondozó és
ápoló
szociális asszisztens

szociális gondozó

szociális segítő

gyakorló ápoló

általános ápoló

foglalkoztatás-szervező
mentálhigiénés
asszisztens
szociokulturális animátor

geriátriai szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi
szakápoló
foglalkozás egészségügyi
szakápoló

100

90

•

szociális gondozó

ápoló, vagy
gyógytornászfizioterapeuta
okleveles
rehabilitációs
szakember
mentálhigiénikus
Szociális menedzser
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ápoló

részlegvezető

Intézményvezető ápoló

orvos

Intézményvezető

munkakör

Orvos
Jogász
okleveles ápoló
Okleveles teológus
Okleveles pásztorális
tanácsadó és
szervezetfejlesztés
orvos
diplomás ápoló
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornászfizioterapeuta
diplomás ápoló
okleveles egyetemi ápoló
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornászfizioterapeuta
szociálpedagógus
szociális munkás
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
szociális menedzser
szociológus
diplomás ápoló
mentőtiszt
okleveles ápoló
ápoló, gyógytornászfizioterapeuta

szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpolitikus
diakónus
mentálhigiénikus
igazgatásszervező szociális
igazgatás szakirányú
végzettséggel
Pszichológus
Egészségügyi menedzser

felsőfokú képesítés

10

100

100
100

100

igény
munkatársak
%-ban

8.2. Idősek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye
alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés
igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási
igény
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szociális és
mentálhigiénés
munkatárs

gondozó

Okleveles pasztorális
tanácsadó
Viselkedéselemző
pszichológus

szociálpedagógus
okleveles szociálpolitikus
okleveles szociális munkás
Okleveles rekreációszervező
és egészségfejlesztő
diakónus
mentálhigiénikus
Okleveles teológus

szociális munkás

25

Szociális segítő

rehabilitációs
tevékenységterap
euta

Szociális asszisztens

Rehabilitációs
nevelő, segítő

szociális gondozó és
ápoló
Gerontológiai
gondozó
Pszichiátriai
gondozó
Szenvedélybeteg
gondozó
Szociális gondozó,
szervező

szociális gondozó

Mentálhigiénés asszisztens
Szociokulturális animátor

geriátriai szakápoló
pszichiátriai szakápoló
sürgősségi szakápoló
körzeti közösségi szakápoló
Diabetológiai szakápoló
Légzőszervi szakápoló
Felnőtt aneszteziológiai és intenzív
szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Hospice szakápoló

65

90

90

Az igénybevevő
személyek körének
megfelelően
intézményvezetői
kompetencia az, hogy
milyen szakképesítéssel
rendelkező gondozót
alkalmaz

•

szociális
szakgondozó

gyakorló ápoló

általános ápoló
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Orvos konzultáns
Közösségi
gondozó

Közösségi
koordinátor

munkakör

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Viselkedéselemző
mentálhigiénikus

100
25

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
mentálhigiénikus
Okleveles
pszichológus
pszichiáter
szociális munkás

igény
munkatársak
%-ban
100

felsőfokú képesítés

szociális munkás

9. Pszichiátriai ellátás
9.1. Közösségi ellátás

szociális segítő

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
Általános ápoló

szociális szakgondozó

szociális asszisztens

pszichiátriai
gondozó

pszichiátriai szakápoló
mentálhigiénés és
pszichiátriai szakápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

75

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény
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25

100

igény
munkatársak
%-ban

szociális segítő

szociális szakgondozó

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
általános ápoló

szociális asszisztens

gyakorló ápoló
pszichiátriai
gondozó

gyógyfoglalkoztató

mentálhigiénés
asszisztens

pszichiátriai szakápoló

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

intézményvezető

szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles

szociális munkás

100

9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona
alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés
munkakör
felsőfokú képesítés
igény
munkatársak
%-ban

terápiás segítő

szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

75

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

speciális alkalmazási igény

•

intézményvezető

munkakör

9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
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mentálhigiénés
munkatárs

szociális
munkatárs

Gondozó
(lakóotthon
esetében szociális
segítő)

ápoló

intézményvezető
ápoló

orvos

viselkedéselemző
okleveles
pszichológus
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus

szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás

szociális munkás

szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
orvos
diplomás ápoló
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
diplomás ápoló
okleveles ápoló

25

25

25

100
100

rehabilitációs
tevékenységterapeuta

szociális segítő

szociális segítő

szociális szakgondozó

általános ápoló
szociális gondozó

gyógyfoglalkoztató

szociális asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő

gyakorló ápoló
szociális gondozó és
ápoló
pszichiátriai
gondozó
szociális gondozó,
szervező
gerontológiai
gondozó
ápolási asszisztens

mentálhigiénés
asszisztens
foglalkoztatásszervező
szociokulturális animátor

pszichiátriai szakápoló

75

75

75
90
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Közösségi
gondozó

Orvos konzultáns

szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
pszichiáter
addiktológus
Okleveles
pszichológus
addiktológus
szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus

felsőfokú képesítés

100
25

100

igény
munkatársak
%-ban

szociális gondozó

szociális segítő

szociális szakgondozó

rehabilitációs
nevelő, segítő
szociális gondozó,
ápoló

szenvedélybeteg
gondozó
szociális gondozó,
szervező
szociális asszisztens

mentálhigiénés
asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

75

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

•

Közösségi
/alacsonyküszöbű
koordinátor

munkakör

10. Szenvedélybeteg ellátása
10.1. Közösségi ellátás
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Okleveles
pszichológus
Addiktológiai
konzultáns
pszichiáter
addiktológus

intézményvezető

munkakör

igény
munkatársak
%-ban
100

szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus

100

felsőfokú képesítés

10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása

Segítő
(alacsonyküszöbű
ellátásnál)

Konzultáns
(alacsonyküszöbű
ellátásnál)

szociális segítő

szociális szakgondozó

mentálhigiénés
asszisztens

alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés

szenvedélybeteg
gondozó
szociális gondozó,
szervező
szociális asszisztens

igény
munkatársak
%-ban

25

speciális alkalmazási igény
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szociális segítő

szociális szakgondozó

rehabilitációs
tevékenységterapeuta
általános ápoló

rehabilitációs
nevelő, segítő

szociális asszisztens

gyakorló ápoló
szenvedélybeteg
gondozó

gyógyfoglalkoztató

mentálhigiénés
asszisztens
szociokulturális animátor
foglalkoztatás szervező

pszichiátriai szakápoló

ápoló

intézményvezető
ápoló

orvos

intézményvezető

szociális munkás
szociálpedagógus
szociális menedzser
okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
Okleveles
pszichológus
mentálhigiénikus
orvos
diplomás ápoló
okleveles egyetemi
ápoló
okleveles ápoló
diplomás ápoló
okleveles ápoló
50

100
100

100

általános ápoló

gyakorló ápoló

pszichiátriai szakápoló

10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona
alkalmazás minimum feltétele
OKJ-S képesítés
munkakör
felsőfokú képesítés
igény
munkatársak
%-ban

25

50

igény
munkatársak
%-ban

75

speciális alkalmazási igény

•

terápiás segítő

okleveles szociális
munkás
okleveles
szociálpolitikus
szociálpedagógus
szociális munkás
viselkedéselemző
pszichopedagógus
mentálhigiénikus
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mentálhigiénés
munkatárs

szociális
munkatárs

Gondozó
(lakóotthon
esetében szociális
segítő)

viselkedéselemző
okleveles
pszichológus
pszichopedagógus
szociálpedagógus
mentálhigiénikus

szociálpedagógus
okleveles
szociálpolitikus
okleveles szociális
munkás

szociális munkás

25

25

rehabilitációs
tevékenységterapeuta

szociális segítő

szociális segítő

szociális szakgondozó

szociális gondozó

gyógyfoglalkoztató

szociális asszisztens
rehabilitációs
nevelő, segítő

szociális gondozó és
ápoló
szenvedélybeteg
gondozó
szociális gondozó,
szervező
ápolási asszisztens

mentálhigiénés
asszisztens
foglalkoztatás szervező
szociokulturális animátor

75

75

90
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Azonosító szám

- Sürgősségi szakápoló

52 720 01 0010 52 01

52 720 01 0001 54 03

- Általános asszisztens

- Fizioterápiás szakasszisztens

52 720 01

54 723 01 0001 54 13

- Pszichiátriai szakápoló

Egészségügyi asszisztens

54 723 01 0001 54 11

54 723 01 0001 54 12

- Onkológia szakápoló

54 723 01 0001 54 10

54 723 01 0001 54 05

- Geriátriai szakápoló

54 723 01 0001 54 09

54 723 01 0001 54 04

- Foglalkozás-egészségügyi
szakápoló

- Nefrológia szakápoló

54 723 01 0001 54 03

- Felnőtt aneszteziológia és
intenzív szakápoló

- Légzőszervi szakápoló

54 723 01 0001 54 01

- Diabetológiai szakápoló

54 723 01 0001 54 08

54 723 01 0010 54 02

- Csecsemő- és gyermekápoló

54 723 01 0001 54 07

54 723 01 0010 54 01

- Ápoló

- Hospice szakápoló

54 723 01 0100 52 01

- Gyakorló ápoló

- Körzeti közösségi szakápoló

54 723 01 0100 33 01

54 723 01

- Ápolási asszisztens

Általános ápoló

- Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
- Foglalkoztatás-szervező

- Szociális asszisztens

- Rehabilitációs nevelő, segítő

Szociális segítő

- Szociális gondozó és ápoló

- Fogyatékossággal élők gondozója

Szociális gondozó

- Gyógyfoglalkoztató

- Autisták gyógypedagógiai
asszisztense
- Beszédfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense
- Értelmileg sérültek
gyógypedagógia asszisztense
- Hallásfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense
- Látásfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense
- Pszichés fejlődésben
akadályozottak gyógypedagógia
asszisztense
- Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógia
asszisztense
- Testi fogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense
Rehabilitációs tevékenység terapeuta

Gyógypedagógiai asszisztens

Szakképesítés megnevezése

Azonosító szám

54 762 01 0001 54 01

54 762 01 0010 54 03

54 762 01 0010 54 02

54 762 01 0010 54 01

54 762 01

33 762 01 0010 33 02

33 762 01 0010 33 01

33 762 01

54 726 01 0100 51 01

54 726 01

54 140 01 0001 54 08

54 140 01 0001 54 07

54 140 01 0001 54 06

54 140 01 0001 54 05

54 140 01 0001 54 04

54 140 01 0001 54 03

54 140 01 0001 54 02

54 140 01 0001 54 01

54 140 01

•

Szakképesítés megnevezése

1. Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott
ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet
alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség.
2. 2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el.
3. A mellékletben szereplő képesítések alatt az alábbi, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendeletben meghatározott számú szakképesítések értendők.

Kiegészítő szabályok:
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52 223 01

55 762 01

- Gyógymasszőr

Jelnyelvi tolmács

Ifjúságsegítő

- Szociális gondozó, szervező

- Szenvedélybeteg gondozó

- Pszichiátriai gondozó

- Gerontológiai gondozó

Szociális szakgondozó

- Szociokulturális animátor

- Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02 0010 54 04

54 762 02 0010 54 03

54 762 02 0010 54 02

54 762 02 0010 54 01

54 762 02

54 762 01 0001 54 03

54 762 01 0001 54 02

5. Szociális szolgáltató vagy intézmény esetében a diakónus, az okleveles teológus, továbbá az okleveles pasztorális tanácsadó szakképzettségek elfogadhatók
intézményvezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökben.”

4. A 3. számú mellékletben az adott munkakörök képesítési minimum alkalmazási feltételei esetében %-os arányok jelzik, hogy az adott munkakörben hány %-ban szükséges a
felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100 %-ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az
adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint, milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz (ezen szakemberek a 6. § (1) bekezdése
vonatkozásában szakképzettnek tekintendők).

52 726 01

52 726 01 0010 52 01

Masszőr

52 723 01

52 140 01

54 761 02 0010 54 02

- Kisgyermekgondozó,- nevelő

Pedagógiai asszisztens

54 761 02 0010 54 01

- Gyermekotthoni asszisztens

Mentőápoló

54 761 02 0100 33 01

54 761 02

Gyermekgondozó-nevelő

- Gyermek- és ifjúsági felügyelő

55 761 01

Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó
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2. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„4. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
Dátum: ...... év ...................... hónap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ellátott
neve

Összesen

Kitöltési útmutató:
Az ellátott neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az
utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket.
A táblázatnak három típusát kell naponta vezetni. Külön táblázatban kell vezetni a helyben, az elvitellel és a
kiszállítással étkezőket.
Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített)
Dátum (hónap, nap)

Népkonyhán étkezők száma összesen

”
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3. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Kimutatás
a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) pontja szerinti
beszámoló elkészítéséhez
A gyermek tartózkodási helye: ..................................................................................................................................................................
Intézményvezető által megbízott személy neve, munkaköre: .......................................................................................................
. ............................................................................................................................................................................................................................
Gyermek neve: ................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................................................................................................
Családi pótlék havi teljes összege: ...................................................................................................................................................... Ft
Családi pótlék éves összege: ................................................................................................................................................................. Ft

Felhasználás
A
Felhasználás
időpontja

B
Felhasználható
összeg
(Ft)

C
Felhasznált
összeg
(Ft)

D
Felhasználás
módja

E
Egyenleg
(Ft)*

F
Intézményvezető által
megbízott
személy
aláírása

G
Intézményvezető
aláírása

* Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló
elkészítésének időpontjában nullának kell lennie.”
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4. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„7. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
ESETNAPLÓ
A ) Fedőlap
1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma:
2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma:
2.1. Gazdasági aktivitása:
2.2. Iskolai végzettsége:
2.3. Családi állapota:
2.4. Lakóhelye:
2.5. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége:
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora:
2.7. Gondozásba vétele:
2.8. Gondozásának megszűnése:
3. Esetfelelős neve:
B) Belső tartalom
1. A probléma definíciója:
2. Cselekvési terv:
3. Megállapodás:
4. Intézkedések:
Ellenőrző neve:
Ellenőrzés időpontja:
C) Útmutató az esetnapló kitöltéséhez
I. Vezetendő
Esetnaplót kell minden olyan esetben vezetni, amikor a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel
nem zárható le.
II. Az esetnapló formája
Az esetnapló fedőlapjának a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma (a forgalmi napló adata alapján):
2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma (a forgalmi napló adatai alapján):
2.1. Gazdasági aktivitása: itt kell megjelölni, ha a kliens aktív kereső a munkahelyét vagy inaktív kereső (ebből
nyugdíjas), illetve munkanélküli státuszát.
2.2. Iskolai végzettsége: a legmagasabb iskolai végzettség alapján kell nyilvántartani.
2.3. Családi állapota: meg kell jelölni, hogy a kliens házastársi/élettársi kapcsolatban gyermek nélküli vagy
gyermeket nevelő családban él, illetve egyedülálló.
2.4. Lakóhelye: a kliens állandó bejelentett lakása.
2.5. Tényleges tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: értelemszerűen töltendő ki.
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora:
2.7. Gondozásba vételének kelte: a tényleges gondozásba vétel, amely megegyezik a forgalmi napló kitöltésének
időpontjával.
2.8. A gondozás megszűnésének kelte: megegyezik a gondozási naplóba tett utolsó bejegyzéssel, vagy az az
időpont, amikor a szociális munkás és a kliens a segítő kapcsolatot a megállapodásban foglaltak teljesítésével
egyidejűleg vagy más okból lezárják.
3. Esetfelelős neve: akit az intézmény vezetője kijelölt.
III. Belső tartalom
1. A probléma definíciója: az a kiinduló probléma, amit a kliens és szociális munkás közösen meghatározott, és
amelyen dolgozni fog. A később felmerülő problémákat a gondozási folyamat során kell megjeleníteni.
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2. Cselekvési terv: a kliens és szociális munkás közösen kialakított megoldási terve a kiinduló problémát illetően. A
később felmerülő problémákra készült cselekvési tervet a gondozási folyamat során kell megjelentetni.
3. Megállapodás: írásos dokumentum az elvégzendő munkára vonatkozóan a szociális munkás és kliens aláírásával.
4. Intézkedések: minden, a klienssel kapcsolatos szakmai tevékenység rögzítése.
D) Forgalmi napló fejléce
A
Dátum

B

C

Sor- Egyéni
szám azonosító

D
Ügyfél

új

E

F

G

H

Küldő Hozott probléma típusa Eset
Név
leírászerv
(szeméElsőd- Több Krízis- sa
lyi
leges hozott helyzet
adatok)
hozott problé áll fenn
ma
probléma

I

J

K

L

Esetkezelés jellege

Juttatás

Esetfelelős

Ügyeletes

régi
I ÜS T T E CPGVCU
ngeaogs soé s t
f ygnv yozndaó
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E) Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez
1. Dátum: a tárgynapi dátum.
2. Sorszám: a tárgyév január 1-jétől 1-gyel kezdődő sorszámozás a tárgyév december 31-éig.
3. Ügyfélre vonatkozó adatok:
Egyéni azonosító: az országos számítógépes program egyéni azonosító száma.
Személyi adatok: születési év, gazdasági aktivitásra, családi állapotra és iskolai végzettségre vonatkozó adatok.
4. Új ügyfél: az intézményben még nem regisztrált kliens.
5. Régi: az a kliens, akit már korábban regisztráltak, de gondozásba vételre nem került sor, valamint a családsegítő
szolgálat által már gondozásba vett és ellátott kliens.
6. Küldő szerv: ha a kliens maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, őt kell megjelölni, egyéb esetben a problémát
jelző magánszemélyt, vagy egyéb intézményt és a hatósági kezdeményezéseket kell itt jelölni.
7. Elsődleges (hozott) probléma típusa: a statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell
regisztrálni.
7.1. Életvitel
7.2 Családi, kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás)
7.3. Lelki-mentális
7.4. Gyermeknevelési
7.5. Anyagi
7.6. Foglalkoztatással kapcsolatos
7.7. Egészségkárosodás következménye
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7.8. Ügyintézéshez segítségkérés
7.9. Információkérés
7.10. Egyéb, éspedig:
8. Eset leírása (felkínált probléma): az intézményt felkereső ügyfél problémafeltárásának dokumentálása, melyből ki
kell derülnie az aktuális probléma jellegének.
9. Esetkezelés jellege: az esetmunka válfajainak megjelölésére szolgál a forgalmi napló fejlécében megadott
részletezés alapján.
A forgalmi naplóban kell vezetni a szolgálatot felkereső ügyfél és a szociális munkás által külső helyszínen felkeresett
kliens ellátását is.
A védelembe vételt, illetve utógondozást nyilvántartó sort csak az egy forgalmi naplóval rendelkező családsegítést és
gyermekjóléti feladatokat is ellátó intézményeknél kell szerepeltetni.
Gondozásba vétel: az egyénnel, családdal vagy azok érdekében végzett komplex szakmai tevékenység, amely az első
interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.
Családlátogatás: a család tényleges tartózkodási helyén végzett szakmai tevékenység.
10. Juttatás: itt kell megjelölni a kliens számára nyújtott anyagi és természetbeni támogatásokat, valamint a szolgálat
által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételét, használatát.
11. Esetfelelős: akinél a kliens gondozásban van.
12. Ügyeletes: aki a saját, illetve más munkatárs által gondozott klienssel aznap valamilyen esetkezelés jellegű
tevékenységet végez.”
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5. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„8. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez
Tevékenységnapló

Dátum: …… év ……… hó …… nap 1
Szolgáltatás kezdetének
időpontja:
….. óra ……. perc
Szolgáltatás befejezésének
időpontja:
….. óra ……. perc
Szolgáltatással
összefüggésben megtett
kilométer: 3
Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a faluvagy tanyagondnok személyével):
Sorszám:

Szolgáltatás
időtartama
(óra, perc):

Tevékenység: 4

Szolgáltatást
igénybe vevők
száma: 5-8

Szolgáltatást igénybe
vevők
neve: 5-8

Szolgáltatást
igénybe vevők
aláírása: 9

……………………………………………
Szolgáltatást végző aláírása:
…………………………
Fenntartó teljesítést igazolni
jogosult megbízottjának,
meghatalmazottjának
……………………………………………
aláírása: 2
…………………………

Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához:
1.
2.
3.

4.

5.

A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.
A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést.
A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy
tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem
tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a
gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).
A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél
törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.
A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás
jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).
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6.

7.

8.
9.
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Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást
igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben
nem kell kitölteni.
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta
iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen
igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra
elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők
számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem
az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.
A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban
volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak.
Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.”
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A nemzeti erõforrás miniszter 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ir.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.
(2) Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idõsek, fogyatékosok és demens
személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem
elõterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
(3) Az Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi
személyes gondoskodási forma esetén a kérelem elõterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része
szerinti jövedelemnyilatkozatot.
(4) Tartós bentlakásos ellátás esetén – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a kérelem elõterjesztésekor be kell
nyújtani az 1. számú melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat „3. Ingatlanvagyon” pontját
rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.”

2. §

Az Ir. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezetõ szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylõt vagy törvényes képviselõjét az igény
nyilvántartásba vételérõl, valamint az elõgondozás I. szakasza elvégzésének idõpontjáról. Az elõgondozás I. szakasza
során az intézményvezetõ átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.”

3. §

Az Ir. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az elõgondozás II. szakaszának feladatait az elõgondozást végzõ személy az intézményi elhelyezés
igénybevételét megelõzõen végzi el, egyben kitölti a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.
(2) Az intézményvezetõ vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés
igénybevételének lehetõségérõl szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevõt vagy törvényes
képviselõjét. A tájékoztatás tartalma:
a) az elõgondozás II. szakaszának idõpontja,
b) a férõhely elfoglalásának kezdõ idõpontja,
c) az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendõk.
(3) Intézményi férõhely-üresedés esetén az intézményvezetõ haladéktalanul intézkedik a (2) bekezdésben foglaltak
szerint.
(4) Szociális intézményi áthelyezés vagy egészségügyi, gyermekvédelmi és más egyéb intézménybõl történõ átkerülés
esetén vagy ha az átmeneti intézményben a férõhelyet azonnal elfoglalhatja az igénybe vevõ, az elõgondozás I. és
II. szakaszának feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetõek.”

4. §

Az Ir. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Amennyiben a soron kívüli elhelyezési igény megalapozott, – az igény teljesítése esetén – az elõgondozás I. és
II. szakaszának feladatai egyszerre is teljesíthetõek.”

5. §

Az Ir. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezetõ dönt a soron kívüliség fennállásáról.
(2) Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthetõ, az intézményvezetõ haladéktalanul intézkedik
az elõgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjérõl.
(3) Nem teljesíthetõ soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevõ férõhelyére, aki a férõhely elfoglalásának
idõpontjáról már értesítést kapott.
(4) Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férõhelyeken felül is lehet biztosítani, figyelemmel
az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”
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6. §

Az Ir. 21. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértõi szerv
vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus,
geriáter szakorvos által kiállított,
a) nappali ellátás esetén a demencia kórképet megállapító,
b) bentlakásos intézményi ellátás esetén a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító
szakvéleményt.”

7. §

(1) Az Ir. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását vagy annak hiányát rögzíti az Szt. 20. §-a szerinti
nyilvántartásban.”
(2) Az Ir. 22. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a határozott idõ leteltét követõ 60 napig a felülvizsgálat alatt
álló személy számára továbbra is a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani az ellátást. Ha
az igénybe vevõ
a) a határozott idõ leteltétõl számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá
a határozott idõ leteltére visszamenõ hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni,
b) a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a határozott idõ leteltére visszamenõ hatállyal
szociálisan rászorultnak kell tekinteni.”

8. §

Az Ir. 22/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálathoz mellékelni kell a 3. § szerinti jövedelemnyilatkozatot és
vagyonnyilatkozatot.
(2) A jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelmet és jövedelemhányadot, a jövedelem- és
vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentõs pénzvagyonból vagy a jelentõs
ingatlanvagyonból fedezett részösszegét az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás, továbbá a személyi térítési
díj felülvizsgálatáról szóló tájékoztatás tartalmazza.”

9. §

Az Ir. 23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2011. január 1-jén folyamatban lévõ kérelmekre e rendelet 2010. december 31-én hatályos szabályait kell
alkalmazni.”

10. §

(1) Az Ir. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ir. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ir. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. §

Az Ir.
a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „1. számú melléklet „B” fejezetében foglalt” szövegrész helyébe az „1. számú
melléklet I. része szerinti orvosi igazolásban foglalt” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „elhelyezésre irányuló kérelem egy példányát” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet
szerinti adatlapokat” szöveg,
c) 22. § (5) bekezdésében az „A nyilatkozat átadásával egyidejûleg a szociálisan nem rászorult igénylõt” szövegrész
helyébe az „A szociálisan nem rászorult igénylõt írásban” szöveg
lép.

12. §

Hatályát veszti az Ir.
a) 6. § (1) bekezdésében az „az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétõl számított húsz napon belül”
szövegrész,
b) 6. § (4) bekezdése,
c) 12. § (1), (2) és (4) bekezdése,
d) 13. §-a,
e) 14. § (2) és (4) bekezdése,
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f)
g)
h)
i)
13. §

19. §-ában az „az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, ” szövegrész,
5. számú melléklete,
8. számú melléklete,
10. számú melléklete.

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez
„1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

I.
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)

I.
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)
Név (születési név): ................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ..............................................................................................................................................
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős,
fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes Ƒ részben képes Ƒ segítséggel képes Ƒ
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e: Ƒ
1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül: Ƒ
1.7. egyéb megjegyzések:
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota
alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
indokolt Ƒ nem indokolt Ƒ
3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs
intézmények, lakóotthon esetén
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):
3.4. ápolási-gondozási igények:
3.5. speciális diétára szorul-e:
3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:
3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):
3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:
3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel
időpontjában szedett gyógyszerek köre:
4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)

P. H.
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II.
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: .............................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................................................

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a
rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
Ƒ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat”
nyomtatványt nem kell kitölteni,
Ƒ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Nettó összege

MAGYAR KÖZLÖNY
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Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: ................ fő

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellá- Egyéb
tás és
jöveegyéb
delem
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Az ellátást igénybe vevő kiskorú
A közeli
hozzátartozók neve,
születési ideje
1)

Rokoni
kapcsolat

2)

3)

4)

5)

ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj
megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben
szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához

Dátum:………………………..

………………………………………….
Az ellátást igénybe vevĘ
(törvényes képviselĘ) aláírása
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III.
VAGYONNYILATKOZAT
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén
kell kitölteni)
1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:
Név: .............................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................................................................

A nyilatkozó vagyona:
2. Pénzvagyon
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: ........................................................................................................... Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött
betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: .............................................................................. Ft
A számlavezető pénzintézet neve, címe: ..................................................................................................................................
3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: ............................................................................................. Ft
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: .....................................................................................................................

Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon”
pontot nem kell kitölteni!
3. Ingatlanvagyon

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ...............................................................................................................................
helyrajzi száma: .................. , a lakás alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: ..........,
a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ..........................................................................................................................
helyrajzi száma: …………, az üdülő alapterülete: ........ m2, a telek alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad:
.........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ................................ címe: ................................................................................................
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ................................. címe: ................................................................................................
helyrajzi száma: …………, alapterülete: ........ m2, tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: ............ év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe ...................................................................................................
helyrajzi száma: ……......, alapterülete .......... m2, tulajdoni hányad ........, az átruházás ideje ........... év
Becsült forgalmi érték: ………………………Ft
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése .......................... címe: ......................................................................................................
helyrajzi száma: ……………
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti Ƒ, használati Ƒ, földhasználati Ƒ, lakáshasználati Ƒ,
haszonbérleti Ƒ, bérleti Ƒ, jelzálogjog Ƒ, egyéb Ƒ.
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ………………………Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Dátum:………………………..

………………………………………….
Az ellátást igénybe vevĘ (törvényes
képviselĘ) aláírása
Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
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Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
I.

Személyi adatok
Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók
közösségét kell érteni.
Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezõ; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa.

II.

Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek
minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi
õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ
összeggel.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatás, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel,
továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ
munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.
A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevõ esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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Jövedelem típusai
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és
szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet
tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt kell
feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,
valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,
özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni
értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bõvíthetõk, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát kell
a kérelemhez mellékelni.
A vagyonnyilatkozatban feltüntetett pénzvagyonról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv,
illetve a takarékbetét-szerzõdés másolatát."

2. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez
„2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

ELÕGONDOZÁSI ADATLAP I.
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
a) név:
b) lakcím:
c) családi helyzete:
d) családi állapota:
e) iskolai végzettsége*:
f) foglalkozása*:
3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:
a) lakás tulajdoni jellege*:
b) lakókörnyezet minõsége:
c) lakás állapota:
4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetõség, cím, telefonszám):
b) közös háztartásban élõ gondoskodásra szoruló hozzátartozó*:
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5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
Részesült-e az igénybevételt megelõzõ 6 hónapon belül:
a) nappali ellátásban,
b) étkeztetésben,
c) házi segítségnyújtásban,
d) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban,
e) otthonápolásban,
f) támogató szolgáltatásban,
g) családsegítésben,
h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,
j) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben,
k) átmeneti otthoni elhelyezésben.
6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a) mozgásképesség:
b) érzelmi állapot:
c) segédeszköz használata:
d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e) magatartás, kommunikációs készség:
7. Cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt áll-e:
a) ha igen, gondnok neve, címe:
b) milyen gondnokság (kizáró, korlátozó, ideiglenes, végleges):
8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló rendeletben elõírt kapcsolatfelvétel ideje,
módja*:
a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:
b) települési önkormányzattal:
c) háziorvossal, kezelõorvossal:
d) gyámhivatallal:
e) törvényes képviselõvel, hozzátartozóval:
9. Az elõgondozást végzõ személy összegzõ véleménye:
a) elhelyezés sürgõsségére vonatkozó indok:
b) javasolható-e az intézményi felvétel:
c) amennyiben nem, ennek oka:
d) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:
e) ennek oka:
10. Egyéb megjegyzések az igénybe vevõvel kapcsolatban:
Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:"

* nem kötelezõ kitölteni
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3. melléklet a 27/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez
„3. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

ELÕGONDOZÁSI ADATLAP II.
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vevõ neve, lakcíme:
3. Beköltözéséhez segítség szükséges-e:
ha igen, milyen típusú:
4. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:
5. Az igénybe vevõnek a beköltözés idõpontjára vonatkozó nyilatkozata:
6. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:
7. Milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:
8. Elhelyezéssel kapcsolatos kérése:
9. Életvitele, jellemzõ szokásai*:
10. Szabadidõ eltöltésének módja*:
11. Kapcsolatteremtõ képessége:
12. Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:
13. Saját ruházattal rendelkezik-e:
14. Esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:
15. Hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény*:
16. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés:
Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:"

* nem kötelezõ kitölteni
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A nemzeti erõforrás miniszter 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról
és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint
az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet tekintetében a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés i) pontjában,
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet tekintetében – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 105. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Mentesül a szakvizsga letételének kötelezettsége alól az, aki a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakképesítéshez
kapcsolódó szakterületen tudományos fokozatot szerzett, ideértve – az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek
kivételével – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. §-a szerinti doktori címeket, továbbá akinek 2001.
január 1-jét követõen öt vagy öt évnél kevesebb idõtartam van hátra a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig.”

2. §

Az NMr. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyermekjóléti szolgálat – a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ szervvel történt elõzetes egyeztetést követõen –
biztosítja a felügyelt kapcsolattartáshoz szükséges semleges helyszínt, a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetõvé
teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét. A gyermekjóléti szolgálat a felügyelt kapcsolattartáson történtekrõl
és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról a felügyelt kapcsolattartás megvalósulását követõ öt napon belül
tájékoztatja a gyámhivatalt.”

3. §

Az NMr. 7/B. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülõ vagy más kapcsolattartásra jogosult
személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett]
„d) – a felügyelt kapcsolattartást elrendelõ szervvel történt elõzetes egyeztetést követõen – a felügyeletet ellátó
szakember biztosítása, vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének lehetõvé tétele, valamint a felügyelt
kapcsolattartáson történtekrõl és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról a gyámhivatal tájékoztatása.”

4. §

Az NMr. 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekjóléti szolgálat a születendõ gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja]
„a) a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetõségérõl, valamint joghatásairól,
b) a nyílt örökbefogadást elõsegítõ közhasznú szervezetek, valamint a nyílt örökbefogadást elõsegítõ és a titkos
örökbefogadást elõkészítõ területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységérõl és elérhetõségérõl,”
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5. §

Az NMr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttmûködik az otthont nyújtó ellátást, illetve
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzõ intézménnyel.”

6. §

Az NMr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (6)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A bölcsõdei nevelés-gondozás az Intézet által kidolgozott Bölcsõdei nevelés-gondozás országos alapprogramja és
a Bölcsõdei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik.
(6) A Bölcsõdei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsõdei ellátás
területén mûködõ társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket és a Kt. 98. § (1) bekezdése szerinti bizottságot.
(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsõde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési
igényû gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsõde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi
a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésére, gondozására és fejlesztésére vonatkozó szakmai szabályokat.”

7. §

(1) Az NMr. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Különösen indokolt a házi gyermekfelügyelet biztosítása
a) az egyedülálló szülõ gyermeknevelésben való átmeneti akadályoztatása esetén,
b) többes ikrek születésekor, valamint az ikergyermekek gondozásának, nevelésének segítésére,
c) a váltott mûszakban dolgozó, egyedülálló szülõ gyermekének a kora reggeli, illetve késõ esti órákban,
d) az egyik szülõ betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében,
e) az egyik szülõ halála esetén.”
(2) Az Nmr. 51. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Többes ikrek születésekor, valamint a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a házi gyermekfelügyelet
a gyermek születésétõl kezdve nyújtható.”

8. §

Az NMr. 56. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyettes szülõnél, a gyermekek átmeneti otthonában vagy a családok átmeneti otthonában ellátott gyermek
különélõ hozzátartozójával való kapcsolattartásának elõsegítése érdekében – a gyámhivatal vagy a bíróság döntésének
megfelelõen – a helyettes szülõi hálózat mûködtetõje, a gyermekek átmeneti otthona vagy a családok átmeneti otthona
a) segíti a kapcsolattartás során felmerülõ problémák megoldását, szükség esetén pszichológus, mentálhigiénés
szakember bevonásával,
b) szükség esetén biztosítja a gyermeknek a kapcsolattartás helyszínére való eljuttatását és az onnan történõ
visszajutását, valamint ehhez kísérõt biztosít,
c) felügyelt kapcsolattartás esetén,
ca) a kapcsolattartás kulturált és zavartalan lebonyolításához helyszínt és szakembert biztosít,
cb) a felügyelt kapcsolattartáson történtekrõl és a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról tájékoztatja a gyámhivatalt.”

9. §

Az NMr. 70. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A válsághelyzetben lévõ várandós anyák gyermekük születéséig közös lakószobában is elhelyezhetõk, ha nem kerül
sor férjükkel, élettársukkal együttes elhelyezésükre.”

10. §

Az NMr. 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családok átmeneti otthona a gyermek és a válsághelyzetben lévõ várandós anya férje, élettársa számára szükség
szerinti ellátást nyújt. A szülõ, illetve a válsághelyzetben lévõ várandós anya számára biztosítja
a) az életvitelszerû tartózkodás lehetõségét,
b) a tisztálkodási, mosási, fõzési lehetõséget,
c) a textíliával történõ ellátást és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését,
d) a szükség szerint ruházatot és élelmiszert,
e) az elsõsegélyhez szükséges felszereléseket.”

11. §

Az NMr. 76. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 2,4%-ánál.”
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12. §

Az NMr. 77. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-ánál.”

13. §

Az NMr. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyéni gondozási-nevelési tervet a gyermek gyámja és gondozója készíti el. Az egyéni gondozási-nevelési terv
elkészítésébe be kell vonni az ítélõképessége birtokában lévõ gondozott gyermeket, annak szülõjét és a terv
végrehajtásában érintett szakembereket.”

14. §

(1) Az NMr. 87. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó kérelmére – kivéve, ha az õ tekintetében a gyámhivatal felügyelt
kapcsolattartást rendelt el – az egy napra történõ eltávozás és a két napnál nem hosszabb idõtartamú szabadság
alkalmankénti idõpontját és módját a gyermekotthonnal, a gyermeket ellátó bentlakásos szociális intézménnyel
(a továbbiakban: más bentlakásos intézmény) vagy a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjével történt elõzetes
megállapodás határozza meg a gyermek érdekének és a kapcsolattartásra jogosult lehetõségeinek
figyelembevételével.”
(2) Az NMr. 87. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gondozott gyermeket a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója a gyámhivatal, illetve a bíróság döntésének
megfelelõen látogathatja a gondozás helyszínén. A kapcsolattartás megvalósulásáról a nevelõszülõ és
a gyermekotthon a 8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót vezeti. A látogatás alkalmával gondoskodni kell
arról, hogy a gondozott gyermek és a hozzátartozó találkozására, valamint a látogatás alatti együttlétre kulturált
formában és zavartalan körülmények között kerüljön sor.”
(3) Az NMr. 87. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra
jogosult és a gyám között vita keletkezik, a gyám köteles azt jelezni a gyámhivatalnak.”

15. §

Az NMr. 89. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gondozott gyermek érdekében – a családjával való kapcsolat ápolása céljából – a gyermekotthon, a nevelõszülõi
hálózat mûködtetõje és a szakszolgálat, továbbá – a családnak a gyermek visszafogadására alkalmassá tétele céljából –
a szakszolgálat családgondozója együttmûködik a gyermek szülõjével és az illetékes gyermekjóléti szolgálat
családgondozójával. A családgondozást a gyermekvédelmi nyilvántartás XX. számú adatlapja alapján kell
megtervezni.”

16. §

Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekotthon vezetõje]
„d) gondoskodik a letéti számlán a gyermek tekintetében összegyûlt családi pótléknak
da) a gyermek gondozási helyének megváltozása esetén az új gondozási helyként kijelölt gyermekotthon, illetve
bentlakásos szociális intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról vagy a nevelõszülõnek történõ kifizetésérõl,
db) a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetése esetén a törvényes képviselõnek történõ
kifizetésérõl,
dc) a gyermek nevelésbe vételének megszûnésekor, örökbefogadás esetén az örökbe fogadó szülõnek, nagykorúvá
válás esetén a fiatal felnõttnek, a bíróság gyermekelhelyezésre vonatkozó döntése szerint a külön élõ másik szülõnek
vagy harmadik személynek, illetve a gyámhivatal családba fogadáshoz történõ hozzájárulásról szóló döntése szerint
a családba fogadó személynek történõ kifizetésérõl.”

17. §

(1) Az NMr. 145. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szakszolgálat a Gyvt.-ben és az Ar.-ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi
a) a gyámhivatal határozatával örökbe fogadhatóvá nyilvánított, illetve tartós nevelésbe vett, valamint a gyámhivatal
értesítésére a szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a szakellátásban el nem helyezett örökbe
fogadható gyermeket, akinek ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak vagy aki ismeretlen
szülõktõl származik, és errõl tájékoztatja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet,
b) a Gyvt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek, illetve szervezetek által bejelentett örökbe fogadható
gyermeket, és errõl tájékoztatja az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet.
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(2) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt
a) személyes találkozás keretében tájékoztatja az örökbefogadás feltételeirõl, az alkalmassági vizsgálat céljáról,
jellegérõl,
b) örökbefogadásra irányuló kérelme esetén a Gyer. 38. § (3) bekezdése szerint nyilatkoztatja, valamint tájékoztatja
az alkalmassági vizsgálat helyérõl, idõpontjáról, továbbá a családi és lakáskörülményei feltárását szolgáló
környezettanulmány elkészítésének idõpontjáról.”
(2) Az NMr. 145. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak az örökbe fogadni szándékozó személynek a Gyer. 38. § (3) bekezdése
szerinti kérelmét és a szakszolgálatnak a Gyer. 39. § (1) bekezdés f) pontja szerinti javaslatát. A szakszolgálatnak
a javaslatban ki kell térnie arra, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy
a) milyen életkorú gyermek,
b) egészséges, illetve egészségileg milyen mértékben károsodott (sérült vagy fogyatékos) gyermek,
c) egy gyermek vagy testvérek, valamint testvérek esetén hány gyermek
örökbefogadására alkalmas.”
18. §

Az NMr. 147. és 148. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„147. § (1) A szakszolgálat a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, illetve tartós nevelésbe vételérõl szóló
határozat jogerõre emelkedéséig beszerzi a gyermeket vizsgáló szakemberektõl, szervektõl a gyermek egészségi és
személyiségállapotára, valamint a gyermeket gondozó személyektõl, szervektõl a gyermek családi hátterére
vonatkozó korábbi és jelenlegi szakvéleményeket, egyéb dokumentumokat.
(2) A szakszolgálat a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, illetve tartós nevelésbe vételérõl szóló határozat
jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul kiválasztja a nyilvántartásában szereplõ örökbe adható gyermek
számára a nyilvántartásában szereplõ örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend
figyelembevételével – a legmegfelelõbbnek látszó örökbe fogadó szülõt.
(3) Ha a nyilvántartásban talál a gyermek számára olyan örökbe fogadni szándékozó személyt, akivel a rendelkezésre
álló adatok, információk alapján várhatóan megfelelõ szülõ-gyermek kapcsolat alakulhat ki, a szakszolgálat a gyermek
gondozójának, valamint törvényes képviselõjének a bevonásával dönt a személyes kapcsolat felvételének
lehetõségérõl, és errõl értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt. A szakszolgálat ezzel egyidejûleg felkészíti
a gyermeket gondozó intézményt, illetve személyt az örökbefogadás elõsegítésére, támogatására.
(4) A szakszolgálat a gyermek egészségi és személyiségállapotára, valamint a családi hátterére vonatkozó
dokumentumokban foglaltakról – a vér szerinti szülõ személyazonosító adatainak feltárása nélkül – tájékoztatja
a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személyt. A tájékoztatást követõen a szakszolgálat
az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére fényképet, illetve videofelvételt mutat a gyermekrõl.
(5) Az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermeket gondozó személytõl további tájékoztatást kérhet
a gyermekrõl, valamint megtekintheti a gyermeket. A gyermek nem tudhat arról, hogy az örökbe fogadni szándékozó
személy õt örökbefogadási céllal tekinti meg.
(6) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy az (5) bekezdés szerinti megtekintés alapján további kapcsolatot
szeretne kialakítani a gyermekkel, a szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény, illetve személy és a gyermek
törvényes képviselõje által megállapított gyakorisággal, a közösen megbeszélt idõpontokban felkeresheti
a gyermeket. A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személynek a gyermekkel történõ személyes találkozásait
– meghatározva azok gyakoriságát és idõtartamát – a gyermek életkorához és személyiségállapotához igazodóan,
elsõsorban a gondozási helyén, a fokozatosság figyelembevételével szervezi meg.
(7) A személyes kapcsolatfelvételtõl számított harminc napon belül a szakszolgálat – a gyermek gondozója, illetve
törvényes képviselõje bevonásával – kialakítja álláspontját arra vonatkozóan, hogy javasolja-e a gyámhivatal felé
a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó személy gondozásába történõ kihelyezését, és errõl az örökbe fogadni
szándékozó személyt tájékoztatja.
(8) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a (7) bekezdés szerinti javaslatot az (1) bekezdés
szerinti dokumentumokkal együtt megküldi a gyámhivatal részére.
148. § (1) A gondozásba történt kihelyezésrõl a szakszolgálat értesíti az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ
szervet.
(2) A szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére figyelemmel kíséri a kihelyezett gyermek gondozását, a szülõ-gyermek
kapcsolat alakulását, a gyermek családba történõ beilleszkedését, és ennek alapján a gyámhivatal által kitûzött
határidõre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.
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(3) Ha a szakszolgálat nem talált a nyilvántartásában a gyermek számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni
szándékozó személyt, e tényrõl és annak okáról haladéktalanul értesíti az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezetõ szervet. A szakszolgálat ezzel egyidejûleg megküldi az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervnek
a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról szóló jogerõs gyámhivatali határozatot és a 147. § (1) bekezdés
szerinti dokumentumokat.”
19. §

Az NMr. a következõ 148/A. és 148/B. §-sal egészül ki:
„148/A. § (1) A gyermek hazai, vagy ha ez nem lehetséges, külföldi örökbefogadásának elõsegítése érdekében
a gyermeket és az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat, az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szerv és a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban:
központi hatóság) egymással folyamatosan együttmûködik.
(2) Ha az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv arról értesítette a gyermeket és az örökbe fogadni
szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot, hogy az országos örökbefogadási nyilvántartásban szerepel olyan
örökbe fogadni szándékozó személy, aki várhatóan megfelelõ szülõ-gyermek kapcsolatot tud kialakítani
a gyermekkel, akkor
a) az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat haladéktalanul megküldi a gyermeket
nyilvántartó szakszolgálatnak az örökbefogadás elõkészítéséhez szükséges dokumentumokat, így különösen
az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságáról szóló gyámhivatali határozatot, környezettanulmányt,
pszichológiai véleményt és az örökbe fogadni szándékozó személy fényképét,
b) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv által ajánlott
örökbe fogadni szándékozó személyek közül haladéktalanul kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelõbbnek
látszó személyt,
c) a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat haladéktalanul
felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozó személlyel és a 147. § (4) bekezdés szerint tájékoztatja õt
az örökbe fogadható gyermekrõl, valamint a kapcsolatfelvétel és a tájékoztatás eredményérõl vagy
eredménytelenségének okáról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szervet,
d) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére – a gyermeket gondozó
intézmény, személy közremûködésével – további tájékoztatást nyújt a gyermekrõl, és a 147. § (5) bekezdés szerint
megszervezi a gyermek megtekintését, amelynek eredményérõl vagy eredménytelenségének okáról értesíti
az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezetõ szervet,
e) a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat a gyermek megtekintését követõen a 147. § (6)–(8) bekezdés és a 148. §
(1) bekezdés szerint jár el, valamint a személyes kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén – az okok megjelölésével
– értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szervet,
f) az örökbe fogadni szándékozó személyt nyilvántartó szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére a 148. § (2) bekezdés
szerint jár el, és a kötelezõ gondozás eredménytelensége esetén errõl – az okok megjelölésével – tájékoztatja
a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot és az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet.
(3) Ha az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv arról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot,
hogy nem talált a nyilvántartásában a gyermek számára megfelelõ örökbe fogadni szándékozó személyt, és ezért
a gyermekre vonatkozó dokumentumokat átadta a központi hatóság számára, a szakszolgálat haladéktalanul felveszi
a kapcsolatot a központi hatósággal, annak érdekében, hogy a központi hatóság által vezetett nyilvántartásból
közösen kiválasszák a gyermek számára megfelelõ örökbe fogadni szándékozó személyt. A külföldi örökbe fogadni
szándékozó személy kiválasztásáig a gyermeket nyilvántartó szakszolgálat és az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szerv folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy nyilvántartásukba nem került-e be a gyermek
számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni szándékozó személy.
(4) Ha a központi hatóság arról értesíti a gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot, hogy a nemzetközi örökbefogadási
nyilvántartásból kiválasztott személy örökbefogadási szándékkal kíván találkozni a gyermekkel, a szakszolgálat
a gyermek gondozójának, valamint törvényes képviselõjének a bevonásával megszervezi a személyes kapcsolat
felvételét a gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy között, valamint felkészíti a gyermeket gondozó
intézményt, illetve személyt az örökbefogadás elõsegítésére, támogatására.
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(5) A szakszolgálat a sikeres kapcsolatfelvételt követõen a 147. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 148. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el, azzal az eltéréssel, hogy a személyes kapcsolat felvételétõl számított
8 napon belül alakítja ki a gyermek gondozásba történõ kihelyezése tekintetében az álláspontját és teszi meg erre
vonatkozó javaslatát.
(6) A személyes kapcsolatfelvétel és a kötelezõ gondozási idõ eredménytelensége esetén a szakszolgálat az okok
megjelölésével haladéktalanul tájékoztatja a központi hatóságot.
148/B. § Ha a nyilvántartásba vétel oka már nem áll fenn, a szakszolgálat törli a nyilvántartásából a gyermek, az örökbe
fogadni szándékozó személy, illetve az örökbefogadó szülõ adatait. Errõl értesíti az országos örökbefogadási
nyilvántartást vezetõ szervet.”
20. §

Az NMr. 151. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szakszolgálat nyilvántartásában nem szerepel a gyermek számára alkalmasnak látszó örökbe fogadni
szándékozó személy, a szakszolgálat megkeresi az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet. Az országos
örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a központi hatóság bevonásával megvizsgálja, hogy az országos
örökbefogadási nyilvántartásban, illetve a központi hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel-e a gyermek
számára megfelelõnek látszó örökbe fogadni szándékozó személy és vizsgálatának eredményérõl tájékoztatja
a szakszolgálatot.
(4) A szakszolgálat az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésének eredményérõl
a (2) bekezdés szerinti javaslatában tájékoztatja a gyámhivatalt.”

21. §

Az NMr. 153. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Kapcsolattartás, családgondozás, utógondozás”
22. §

Az NMr. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálat a nevelõszülõnél, a gyermekotthonban és a bentlakásos szociális intézményben elhelyezett
gyermek kapcsolattartásának elõsegítése, támogatása érdekében – a gyámhivatal vagy a bíróság döntésének
megfelelõen –
a) a gyermek gyámját, gondozóját segíti a kapcsolattartás során felmerülõ problémák megoldásában,
b) a gyermeket segíti a kapcsolattartással összefüggõ problémái megoldásában, szükség esetén pszichológus
bevonásával,
c) felügyelt kapcsolattartás esetén,
ca) a kapcsolattartás kulturált és zavartalan lebonyolításához helyszínt és a felügyeletet ellátó szakembert biztosít, így
különösen gondoskodik a családgondozó, a gyámi gondozói tanácsadó, a hivatásos gyám jelenlétérõl,
cb) ha a kapcsolattartásra nem a gyermek gondozásának helyén kerül sor, a 8. számú melléklet szerinti
kapcsolattartási naplót vezeti,
d) a kapcsolattartásról, a szülõ-gyermek kapcsolat alakulásáról – a nevelésbe vétel felülvizsgálata érdekében végzett
helyzetértékelés keretében, indokolt esetben soron kívül – tájékoztatja a gyámhivatalt.
(2) Ha a gondozott gyermeket nem gyermekotthonban vagy nevelõszülõnél helyezték el, a szakszolgálat
családgondozója a személyes segítõ munka során
a) segíti a gyermeket a családi, lakóhelyi és iskolai környezetbe történõ visszailleszkedésben,
b) közremûködik a gyermek és szülei kapcsolatának rendezésében,
c) segíti a gyermeket (fiatal felnõttet) önálló életvitelének kialakításában.
(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok teljesítése során a szakszolgálat családgondozója és a gyermekjóléti szolgálat
együttmûködnek.
(4) A szakszolgálat utógondozója a gyámhivatal kirendelése alapján ellátja a fiatal felnõtt utógondozását.
(5) Ha a szakszolgálat az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt számára külsõ férõhelyen biztosít lakhatást,
a külsõ férõhely vonatkozásában a 124. § (9) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

23. §

Az NMr. a következõ 158. §-sal egészül ki:
„158. § E rendeletnek – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a helyettes szülõk,
a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint
az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet és
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a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2010. (XII. 30.) NEFMI
rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított – 8. számú melléklete szerinti kapcsolattartási naplót vezetni kell
a) az R. hatálybalépését követõen ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek R.
hatálybalépését követõen megvalósuló kapcsolattartása során,
b) az R. hatálybalépését megelõzõen ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
2011. március 1-jét követõen megvalósuló kapcsolattartása során.”
24. §

Hatályát veszti az NMr.
a) 7/C. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) és (3) bekezdésében és 116. § (3) bekezdésében a „szociális” szövegrész,
b) 22/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „meghatározott részének” szövegrész,
c) 26. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 87. § (2) bekezdése,
e) 146. § (6) bekezdése.

25. §

Az NMr.
a) 2. § (5) bekezdésében a „Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Gyvt. 33. § (2) bekezdésében és
34. §-ában foglaltakról való” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezését szabályozó jogszabályban” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdés c) pontjában és 29. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe
a „Gyvt.-ben és az Ar.-ban” szöveg,
d) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „megszüntetésében” szövegrész helyébe az „ellensúlyozásában” szöveg,
e) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „alapellátás” szövegrész helyébe az „alapszolgáltatások, különösen
a családsegítés” szöveg,
f) 22/A. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
g) 22/A. § (6) bekezdésében a „Gyvt. 68/B. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Gyvt. 68/C. §
(1) bekezdésének” szöveg,
h) 40. § (1) bekezdés b) pontjában és 76. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „az
energia- és tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban” szöveg,
i) 59. § (1) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi
és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben és a helyettes szülõk, a nevelõszülõk,
a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti
tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
j) 64. § (2) bekezdésében és 73. § (2) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendelet” szöveg,
k) 92. § (8) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló kormányrendeletben” szöveg,
l) 96. § (2) bekezdésében és 145. § (3) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „helyettes
szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint
az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,
m) 128. § (5) bekezdésében az „Országos Csecsemõ- és Gyermek-egészségügyi Intézet által kiadott módszertani
levél” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szakmai protokollja
az egészséges csecsemõ táplálásáról” szöveg,
n) 146. § (3) bekezdésében az „Intézetet” szövegrész helyébe az „országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ
szervet” szöveg
lép.

26. §

(1) Az NMr.
a) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint,
b) 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint
módosul.
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(2) Az Nmr. e rendelet 3. melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

2. A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai
és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról
és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
27. §

A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl,
valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet 13. §
(2) bekezdése második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a szakértõ indokoltnak tartja, a tanácsadáson jelen lehet az örökbe fogadni szándékozó szülõ saját gyermeke,
valamint házastárs, rokon által történõ örökbefogadás esetén az örökbe fogadandó gyermek.”

3. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása
28. §

Hatályát veszti a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban Jr.) 56. §
(1) bekezdés elsõ mondatában az „– a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan
egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 37. §-ában foglaltak
kivételével –„ szövegrész.

29. §

A Jr.
a) 1. § (3) bekezdésében az „Az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „A büntetés-végrehajtásért felelõs
miniszter” szöveg,
b) 55. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Országos Hivatalának a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) hivatalát (a továbbiakban: megyei
pártfogói hivatal)” szövegrész helyébe az „a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes fõvárosi, megyei igazságügyi
szolgálatot” szöveg,
c) 55. § (3) bekezdésében a „megyei pártfogói hivatalnak” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei igazságügyi
szolgálatnak” szöveg,
d) 56. § (1) bekezdés második mondatában a „megyei pártfogó hivatalnál” szövegrész helyébe a „fõvárosi, megyei
igazságügyi szolgálatnál” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
30. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az NMr. 1. számú melléklete „I. Alapellátások” alcím 2. és 3. pontja helyébe a
következĘ pont lép:
(Ellátás

Munkakör/fĘ)

„2. BölcsĘdei ellátás
Gyermekcsoportonként (max. 12 kisgyermeknevelĘ
fĘ, 2 évesnél idĘsebb gyermekek orvos
csoportjában max. 14 fĘ, integrált
csoportban max. 10 fĘ, kizárólag
fogyatékosokat ellátó csoportban
max. 6 fĘ)
BölcsĘdénként
intézményvezetĘ/szakmai vezetĘ
gazdasági vezetĘ, élelmezésvezetĘ, tejkonyhavezetĘ
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)
5 vagy több gyermekcsoport esetén további
kisgyermeknevelĘ
hetes bölcsĘdében éjszakai szolgálatot teljesítĘ
kisgyermeknevelĘ
fogyatékos gyermekeket is ellátó gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai
bölcsĘdében
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra)
egyesített bölcsĘdei
szaktanácsadó
intézményben, bölcsĘdei
igazgatóságon, illetve
módszertani feladatot segítĘ
bölcsĘdében
regionális módszertani
szaktanácsadó
bölcsĘdében
3. Családi napközi
családi napközi szolgáltatást nyújtó személy
az ellátható gyermekek száma a a) családi napközit mĦködtetĘk felkészítĘ tanfolyamával
jogszabályban meghatározottak rendelkezĘ személy vagy
szerint
b) családi napközit mĦködtetĘk felkészítĘ tanfolyamán túl
egyéb szakképesítéssel rendelkezĘ, a fenntartó döntése
alapján egyéb munkakörben foglalkoztatott nevelĘ, vagy
kisgyermeknevelĘ, vagy segédgondozó
Családi napközi hálózat
családi napközis koordinátor (létszáma fenntartói döntés
alapján kerül megállapításra)”

2 fĘ
havi 4 óra

1 fĘ
1 fĘ
2 fĘ
2 fĘ

1 fĘ

3 fĘ

2. Az NMr. 1. számú melléklete „II. Szakellátások” alcím 1. pontja, 2/c) alpontja és 3.
pontja helyébe a következĘ pontok lépnek:
Ellátás

„1. NevelĘszülĘi hálózat

Munkakör/fĘ

szakmai vezetĘ
nevelĘszülĘi tanácsadó

családgondozó

1 fĘ
1 fĘ/48 gyermek
legfeljebb 30
nevelĘcsaládban
1 fĘ/48 gyermek
legfeljebb 30 vér
szerinti családban
1 fĘ

MAGYAR KÖZLÖNY
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Módszertani feladatot ellátó
intézményben

„2/c) Különleges gyermekotthon
(max. 40 férĘhely)
2/ca) Tartósan beteg, illetve
fogyatékos gyermekeket ellátó
(csoportlétsz. a 128/A. § bek.
szerint)
gyermekcsoportonként

2/cb) 0-3 év közöttieket ellátó
3 éven aluliakat ellátó
csoporthoz (max. 8 fĘ/csoport)
vagy 3 éven aluli fogyatékos
gyermekeket is ellátó integrált
csoporthoz (max. 6 fĘ/csoport)
3 éven aluliakat ellátó
intézményben éjszakai szolgálat
teljesítésére
2/d) Utógondozó otthon
(max. 40 férĘhely)
25 férĘhelyig

25-40 férĘhelyig

Mindegyik típusú ellátásban
[2, 2/a), 2/c) pont]
40, illetve 48 gyermekre

„3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

növendékügyi elĘadó vagy gyermekvédelmi ügyintézĘ
hivatásos nevelĘszülĘ
az ellátható gyermekek száma a jogszabályban
meghatározottak szerint
gondozó
segédgondozó
módszertani szaktanácsadó

2 fĘ”

intézményvezetĘ

1 fĘ

nevelĘ
gyermekvédelmi asszisztens
gyermekfelügyelĘ
(ha a nevelĘk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,
illetve a gyermekfelügyelĘk száma csökkenthetĘ, ha a
csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)
családgondozó, utógondozó

1 fĘ
1 fĘ
3 fĘ

kisgyermeknevelĘ
családgondozó
nevelĘ
tejkonyhavezetĘ
gazdasági nĘvér
gyermekszakorvos
kisgyermeknevelĘ

10 óra/hét

4 fĘ
10 óra/hét/csoport
1 fĘ/2 csoport
1 fĘ/intézmény
1 fĘ/intézmény
átlag napi 1 óra/csoport
1 fĘ/2 csoport

intézményvezetĘ/szakmai vezetĘ

1 fĘ/intézmény

nevelĘ
gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó (utógondozó)
nevelĘ
gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó (utógondozó)

2 fĘ/intézmény
1 fĘ
1 fĘ/intézmény
4 fĘ/intézmény
1 fĘ
2 fĘ/intézmény

gyermekotthon-vezetĘ

1 fĘ

pszichológus
növendékügyi elĘadó, vagy gyermekvédelmi ügyintézĘ
gyógypedagógus vagy fejlesztĘ pedagógus

intézményvezetĘ
pszichológus

1 fĘ
1 fĘ
1 fĘ”

1 fĘ
1 fĘ/évi 100 új örökbefogadói
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családgondozó

utógondozó
örökbefogadási tanácsadó
hivatásos gyám
eseti gondnok, vagyonkezelĘ gondnok
gyámi, gondozói tanácsadó
jogász

Megyei gyermekvédelmi
szakértĘi bizottság

Módszertani feladatokat ellátó
területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnál

gyermekvédelmi ügyintézĘ
vezetĘ
pszichológus
gyógypedagógus
pszichiáter
orvos
családgondozó
módszertani szaktanácsadó

•
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alkalmassági vizsgálatra
1 fĘ/48 gyermek legfeljebb 30 vér
szerinti családban
1 fĘ/48 fiatal felnĘtt
1 fĘ/40 család
1 fĘ/48 gyermek
1 fĘ/60 gyermek
1 fĘ/max. 100 gyermek
létszámuk fenntartói döntés alapján
kerül megállapításra
5 fĘ/intézmény
1 fĘ
1 fĘ/évi 100 új vizsgálatra kerülĘ gyermek
1 fĘ/évi 100 új vizsgálatra kerülĘ gyermek
1 fĘ/évi 100 új vizsgálatra kerülĘ gyermek
1 fĘ/évi 100 új vizsgálatra kerülĘ gyermek
1 fĘ/évi 100 új vizsgálatra kerülĘ gyermek
2 fĘ”

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. melléklet a 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” alcím 2. és 3. pontja helyébe
a következĘ pontok lépnek:
(Ellátási forma

„2. BölcsĘde

Intézményi munkakör

kisgyermeknevelĘ

orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens
szaktanácsadó

módszertani szaktanácsadó

3. Családi napközi

Képesítés)

csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ (BA)
bölcsĘdei szakgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelĘ (OKJ)
csecsemĘ- és gyermekgondozó (OKJ);
vagy ezen képesítések valamelyikével
rendelkezĘ: védĘnĘ, pedagógus, felsĘfokú
szociális alapvégzettségĦ személy,
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) –
[kizárólag csecsemĘ- és gyermekgondozó
(OKJ) képesítéssel rendelkezĘ személy esetén]
orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ (BA),
orvos, pszichológus, pedagógus, felsĘfokú
szociális alapvégzettség, védĘnĘ, intézetvezetĘ,
szakoktató; vagy bölcsĘdei szakgondozó
(OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ-gondozó
(OKJ)
felsĘfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervezĘ oklevéllel rendelkezĘ:
jogász, igazgatásszervezĘ, szociológus,
közgazdász szociálpolitikai szakon, népmĦvelĘ,
mĦvelĘdésszervezĘ, védĘnĘ, teológus, hittanár,
hittantanár, vagy
szociális menedzser oklevéllel rendelkezĘ:
védĘnĘ, teológus, hittantanár, hittanár
a) a családi napközit mĦködtetĘk felkészítĘ
tanfolyamának [29/2003. (V. 20.) ESzCsM
rendelet] elvégzése
b) felsĘfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, védĘnĘ

családi napközi szolgáltatást
nyújtó személy
a) családi napközit mĦködtetĘk
felkészítĘ tanfolyamával
rendelkezĘ személy vagy
b) a családi napközit mĦködtetĘk
felkészítĘ tanfolyamán túl egyéb
szakképesítéssel rendelkezĘ, a
fenntartó döntése alapján egyéb
munkakörben foglalkoztatott
nevelĘ, vagy kisgyermeknevelĘ
vagy segédgondozó
nevelĘ
szociális alapvégzettség, pedagógus
kisgyermeknevelĘ
bölcsĘdei szakgondozó (OKJ),
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segédgondozó
Családi napközi hálózat

családi napközis koordinátor
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csecsemĘ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelĘ (OKJ),
csecsemĘ- és gyermekápoló (OKJ)
csecsemĘ- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelĘ II. (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
házi idĘszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelĘ (OKJ)
alapfokú iskolai végzettség, dajka (OKJ),
óvodai dajka (OKJ)
felsĘfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
védĘnĘ, csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ (BA),
bölcsĘdei szakgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ-gondozó
(OKJ)”

2. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” alcím 2. pontja helyébe a
következĘ pont lép:
(Ellátási forma

„2. Gyermekotthon

Intézményi munkakör

nevelĘ

gyermekvédelmi asszisztens

gyermekfelügyelĘ

utógondozó, családgondozó

pszichológus
növendékügyi elĘadó
gyermekvédelmi ügyintézĘ
gyógypedagógus
fejlesztĘ pedagógus
módszertani szaktanácsadó

Képesítés)

pedagógus, felsĘfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezĘ:
teológus, hittanár, hittantanár
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelĘ I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyermek- és ifjúsági felügyelĘ II. (OKJ),
dajka (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelĘ (OKJ),
óvodai dajka (OKJ)
felsĘfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezĘ:
védĘnĘ, teológus, hittantanár, hittanár
pszichológus, pszichiáter
jogász, igazgatásszervezĘ, szociális szervezĘ,
humánszervezĘ, személyügyi szervezĘ
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézĘ
(OKJ), szociális asszisztens (OKJ)
gyógypedagógus
felsĘfokú pedagógus végzettség
pedagógus, felsĘfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkezĘ: teológus, hittanár,
hittantanár

MAGYAR KÖZLÖNY
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A 0-3 éves korosztály ellátására

kisgyermeknevelĘ

nevelĘ
utógondozó, családgondozó

bölcsĘdei szakgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemĘ- és kisgyermeknevelĘ-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelĘ (OKJ),
csecsemĘ- és gyermekgondozó (OKJ);
vagy
ezen képesítések valamelyikével rendelkezĘ:
védĘnĘ, pedagógus, felsĘfokú szociális
alapvégzettségĦ személy,
pedagógus
felsĘfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkezĘ:
védĘnĘ, teológus, hittantanár, hittanár”
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3. melléklet a 28/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez
„8. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

KAPCSOLATTARTÁSI NAPLÓ
…………………………………….
(a gyermek neve, törzsszáma)

A kapcsolattartási napló vezetésének kezdete:…………év………hó ……….nap

A kapcsolattartási napló vezetésének lezárta:…………év………hó ……….nap
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A
kapcsolatA
tartás
kapcsolatmódja
tartás idõfelügyelttartama
nem
felügyelt)
A kapcsolattartáson történtek rövid leírása,
ha arról a gondozónak van információja
A szülõ-gyermek kapcsolat alakulása

A
kapcsolattartásra
jogosult
hozzátartozó
neve
A kapcsolattartásra
jogosult észrevételei

A korlátozottan
cselekvõképes
gyermek véleménye
a kapcsolattartásról

A
kapcsolattartásra
A kapcsolattartási
jogosult
naplót vezetõ aláírása
hozzátartozó
aláírása*

•
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* Ha a kapcsolattartás a gyermek elvitelével valósul meg, az aláírás igazolja a gyermek elvitelét, illetve visszahozatalát.”

A
A
kapcsolat- kapcsolattartás
tartás
idõpontja
helye

A kapcsolattartás
formája (folyamatos,
idõszakos, telefon,
levél, elektronikus
levél, ajándékozás,
csomagküldés útján)
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

