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Tar ta lom jegy zék

72/2011. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról 10816

73/2011. (IV. 29.) Korm. 
rendelet

Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 10822

16/2011. (IV. 29.) NEFMI 
rendelet

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés
céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól 10834

35/2011. (IV. 29.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes
vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról 10868

1129/2011. (IV. 29.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok
üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i
Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról 10869

1130/2011. (IV. 29.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza 
és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice)
szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 10869

38/2011. (IV. 29.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár felmentésérõl 10870

MAGYAR  KÖZLÖNY 46. szám



III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A központi gyakornoki rendszerben az e rendelet szerint meghatározott keretszám erejéig felsõoktatási intézmény által
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, szakképesítéssel még nem rendelkezõ)
„b) a felsõoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására a miniszter által meghatározott szakképzést
folytatók vesznek részt [az a)–b) pont szerinti jelölt a továbbiakban együtt: központi gyakornok].”

2. § A Kr. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatott szakképzésben a jelölt – a 14. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kivétellel – legfeljebb az általa
elsõként választott szakképesítésre külön jogszabályban meghatározott szakképzési ideig vehet részt.”

3. § A Kr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatások folyósításának feltétele, hogy a jelölt szakképzésének teljesítésérõl a
munkáltató és a felsõoktatási intézmény havonta elektronikus úton tájékoztassa a 22. § szerinti szervet.”

4. § A Kr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter az egészségügyi szolgáltató által igényelhetõ támogatást biztosít a felsõoktatási intézményeknek az
általános orvos vagy egészségpszichológia szakon végzett szakképesítéssel még nem rendelkezõ, valamint a 12. §
(2) bekezdése szerinti esetben a szakképesítéssel már rendelkezõ szakirányú szakképzésben részt vevõ rezidensek
után, melynek célja a rezidens szakképzése normatív költségének megtérítése.”

5. § A Kr. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az egészségpolitika által meghatározott célok megvalósítása érdekében központi gyakornoki helyek
létesítésére a felsõoktatási intézmény számára támogatást nyújt, melynek keretében a központi gyakornok szakképzésének 
teljes idõtartamára kifizetésre kerül (kerülnek):]
„b) a Kjt. besorolása alapján a központi gyakornok részére kötelezõen járó illetmény és az illetménnyel összefüggõ
járulékok, valamint a külön jogszabály alapján kötelezõen járó egyéb juttatások,”

6. § A Kr. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az elsõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történõ részvétel során a támogatott jelölt a
szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az adott évre vonatkozóan a
költségvetési törvényben meghatározott mértékû támogatásra jogosult, amelyet legfeljebb a támogatott jelölt
szakképesítésére külön jogszabályban meghatározott szakképzés idõtartamára vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele minden alkalommal a szakképzés követelményeinek 
megfelelõ 12 hónap idõtartamú képzési idõ letöltése.
(3) A támogatás a központi költésvetésbõl a felsõoktatási intézmény által utólag kerül folyósításra a jelölt számára a
16. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodás alapján.”
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7. § A Kr. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel összefüggõ egyes feladatok ellátására a miniszter a
felsõoktatási intézmények részére évente a miniszter által megállapított támogatást nyújt.”

8. § A Kr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
a) a pályakövetési rendszer tapasztalatai,
b) a munkaerõ-piaci elõrejelzések,
c) a diplomás munkanélküliség helyzetének értékelése és
d) a megelõzõ évben benyújtott jelölti jelentkezések száma és szakmánkénti megoszlása alapján
minden év október 30-áig javaslatot tesz a miniszternek az egyes megyék vonatkozásában azoknak a
szakképesítéseknek a körére, amely szakképesítések hiányszakmának való minõsítése indokolt, emellett a következõ
évre vonatkozóan a rezidensek egyetemi régiókra lebontott keretszámaira (a továbbiakban: rezidensi keretszám), és
az egyes felsõoktatási intézmények vonatkozásában az általuk költségtérítéses képzésbe felvehetõ jelöltek
keretszámára. Az egyes felsõoktatási intézmények régiójába tartozó megyék felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A miniszter minden év december 15-éig közzéteszi az (1) bekezdésben meghatározott, a következõ évre vonatkozó 
keretszámokat és megyénként a hiányszakmák körét.
(3) A rezidensi keretszámok esetében külön kerülnek meghatározásra az általános orvos szakon végzettek, valamint a
fogorvos, gyógyszerész és egészségpszichológia szakon végzettek számára kiírható állások keretszámai.”

9. § A Kr. 11. §-a és 12. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„11. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók az általuk a szakma gyakorlására alkalmasnak ítélt jelölttel az adott évben
megkezdõdõ, a szakképzési idõszak alatti alkalmazásukra irányuló elõszerzõdés vagy már fennálló foglalkoztatásra
irányuló jogviszony alapján, az adott évre meghirdetett rezidensi keretszámok erejéig az év során folyamatosan
igényelhetik az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatást.
(2) A támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza
a) annak a szakképzésnek a megjelölését és számát, amelyre a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató a
nyilatkozatot benyújtja,
b) a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató szakképzõ hellyé minõsítését igazoló iratot,
c) az adott szakképzés vonatkozásában érvényes mûködési engedélyt,
d) a támogatás-igényléssel összefüggésben az igénylõ részérõl a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét,
e) nyilatkozatot arra nézve, hogy az igényelt szakképzési hely tekintetében legalább a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési
fokozatának megfelelõ munkabér pénzügyi fedezete a támogatást igénylõ egészségügyi szolgáltató rendelkezésére
áll, és kötelezettségvállalást arra nézve, hogy azt a jelölt részére a szakképzés teljes idõtartamára megfizeti,
f) a jelölttel
fa) megkötött foglalkoztatásra irányuló elõszerzõdést vagy
fb) a fennálló foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó okiratot,
amely magában foglalja azon nyilatkozatot, hogy az egészségügyi szolgáltató a jelölt adott szakmára való
alkalmasságáról elõzetesen meggyõzõdött,
g) az fa) alpont esetében kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a támogatás odaítélése esetén az egészségügyi
szolgáltató a jelölttel a 17. § (2) bekezdése szerinti tartalommal szerzõdést köt,
h) a (6) bekezdésben meghatározott szempontokat igazoló dokumentumokat.
(3) A támogatási-igénylési nyilatkozatokat a 22. § szerinti szerv részére kell benyújtani postai úton vagy elektronikus
úton, amely haladéktalanul továbbítja azt a Bizottság részére.
(4) A támogatás odaítélésérõl a Bizottság javaslata alapján a miniszter 15 napon belül dönt a 10. § (1) bekezdés a)–d)
pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott szempontok alapján, és döntésérõl haladéktalanul értesíti a 22. §
szerinti szervet. A 22. § szerinti szerv az egészségügyi szolgáltatót, azon felsõoktatási intézményt, amelynek a
régiójába az egészségügyi szolgáltató tartozik (a továbbiakban: illetékes felsõoktatási intézmény), valamint a jelöltet
postai úton és – ha az elektronikus úton történõ értesítéshez hozzájárult – elektronikus úton értesíti.
(5) Amennyiben a támogatás igénylésére a 10. § (2) bekezdése alapján meghatározott hiányszakmában kerül sor, a
Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott
szempontok alapján az igényelt álláshely vonatkozásában az 5. § (3) bekezdése szerinti támogatás odaítélésérõl is.
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(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalánál elõnyben kell részesíteni azokat az igényeket, ahol
a) az egészségügyi szolgáltató a támogatott jelölt alkalmazásával éri el az adott szakma vonatkozásában az
orvos-beteg arány országos átlagát,
b) az egészségügyi szolgáltató igazoltan 1 évnél hosszabb ideje nem tudta az állást betölteni, vagy
c) az egészségügyi szolgáltatónál a támogatott jelölt alkalmazásával válik lehetõvé egyes állami
kötelezettségvállalásból származó feladatok teljesítése.
(7) A 22. § szerinti szerv folyamatosan, egyetemi régiónként hozzáférhetõvé teszi honlapján az adott évben még
betölthetõ rezidensi keretszámokat.
12. § (1) Az adott évben meghirdetett rezidensi keretszámokból az október 31-éig be nem töltött rezidensi helyek a
Bizottság javaslatára, miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók. Az átcsoportosításra irányuló kérelmet a jelöltnek
és az õt foglalkoztatni kívánó, vagy már foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónak együttesen kell november 15-éig
benyújtania a Bizottsághoz.
(2) Az átcsoportosítás történhet az egyes régiók között, irányulhat a ráépített és a második vagy további
alapszakképesítés megszerzésének támogatására, valamint a szakképesítését költségtérítéses formában megkezdõ
jelölt támogatott szakképzésbe történõ átvételére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntés a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontja, a 11. § (6) bekezdése, valamint a (4) bekezdés
szerinti szempontok alapján történik.
(4) Az átcsoportosítási kérelmek elbírálásánál elõnyben kell részesíteni a szakképesítéssel még nem rendelkezõ
személyek vonatkozásában benyújtott kérelmeket.
(5) Az adott évre vonatkozóan meghirdetett keretszámok december 31-éig használhatók fel.”

10. § (1) A Kr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter által megállapított, meghirdethetõ központi gyakornoki állások száma nem haladhatja meg az adott
évre vonatkozóan meghatározott rezidensi keretszám 25%-át. Amennyiben a szakfogorvos, szakgyógyszerész és
klinikai szakpszichológus képzés vonatkozásában az adott évben támogatott rezidensi keretszám meghatározására
nem kerül sor, a felsõoktatási intézmények kezdeményezésére, az oktatói utánpótlás biztosítására a miniszter dönthet
ezen szakokon központi gyakornoki hely odaítélésérõl. A miniszter ezen döntését a felsõoktatási intézményben az egy
oktatóra jutó hallgató-, valamint szakorvosjelölt-aránynak és a felsõoktatási intézmény alkalmazásában álló oktatók
korfájának a figyelembe vételével hozza meg.”

(2) A Kr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A központi gyakornoki állást meghirdetõ felsõoktatási intézmény minden év október 1-jéig az (5) bekezdésben
meghatározott rangsor figyelembe vételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni
kívánt jelölt személyérõl.”

(3) A Kr. 13. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) A központi gyakornoki állásra jelentkezõ jelölteket a felsõoktatási intézmény a döntésérõl postai úton és – ha a
jelölt az elektronikus úton történõ értesítéshez hozzájárult – elektronikus úton értesíti. A jelölt a felsõoktatási
intézmény döntésérõl a (6) bekezdés szerinti idõpontot követõen személyesen is felvilágosítást kérhet.
(9) A felsõoktatási intézmény által alkalmazni kívánt jelölt október 15-éig köteles írásban értesíteni a felsõoktatási
intézményt, hogy az elnyert állást be kívánja-e tölteni. Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségét határidõben
nem teljesíti, vagy az állást nem kívánja betölteni, a rangsorban a következõ jelöltnek kell azt felkínálni.”

11. § A Kr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A szakképzés ideje alatt a jelöltnek – a 2. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – lehetõsége van a 
szakváltásra, amennyiben valamely egészségügyi szolgáltatóval a foglalkoztatásáról megállapodást köt.
(2) Amennyiben a jelölt által elsõként választott szakképesítés külön jogszabályban meghatározott szakképzési
idejébõl a szakváltáskor hosszabb idõ lenne hátra, mint a szakváltást követõen a választott szak szakképzési ideje, az
így fennmaradó támogatás második alapszakképesítés, vagy ráépített szakképesítés megszerzésére felhasználható,
amennyiben a jelölt az elsõ szakképesítés megszerzését követõ két éven belül megkezdi azt.
(3) Az a jelölt, aki az elsõként megszerzendõ szakképesítésének idõtartama alatt egészségügyi indokból válik
alkalmatlanná a szakképzés teljesítésére, szakváltás esetén az illetékes felsõoktatási intézmény javaslata és a miniszter
döntése alapján, a 2. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a szakképzés teljes idõtartamára történõ támogatásra
jogosult. A miniszter a döntését az egészségügyi alkalmatlanságról szóló független szakértõi vélemény figyelembe
vételével hozza meg.
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(4) A szakváltás iránti kérelmet a (3) bekezdés szerinti esetben az illetékes felsõoktatási intézményhez, egyéb esetben a
22. § szerinti szervhez kell benyújtani.
(5) A szakképzés során
a) az egészségügyi szolgáltató jogutód nélküli megszûnése esetén,
b) az egészségügyi szolgáltató akkreditációjának elvesztése esetén,
c) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetben és
d) az (1) bekezdésben meghatározott esetben
van lehetõség az egészségügyi szolgáltató váltásra a jelölt szakképzésének e rendeletben meghatározottak szerinti
folyamatos támogatása mellett.
(6) Az 5. § (3) bekezdése, valamint a 6. § (2) bekezdése szerinti támogatás szakváltás, valamint egészségügyi szolgáltató 
váltás esetén csak abban az esetben kerülhet folyósításra, ha olyan megyében található egészségügyi szolgáltatónál
folytatja a jelölt a szakképesítését, ahol az adott évben az általa választott szakma hiányszakmának minõsül.”

12. § (1) A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatott jelölt által meghatározott felsõoktatási intézmény a jelölttel a szakképzésben való részvételrõl
megállapodást köt a támogatás odaítélésétõl számított harminc napon belül, amely megállapodás szakképzési
jogviszonyt keletkeztet a felsõoktatási intézmény és a jelölt között. A szakképzés kezdõ idõpontja a szakképzési
jogviszony létrejöttének napja. A szakképzés felsõoktatási intézmény által szervezett programjának kezdõ idõpontja
az adott év november 1-je.”

(2) A Kr. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi szolgáltatóval létesített megállapodás alapján a szakképzés megkezdését megelõzõen teljesített
gyakorlati idõbõl legfeljebb egy év – az egészségügyi szolgáltató akkreditációjának figyelembe vételével – a
szakképzés teljesítésébe beszámítandó.”

13. § A Kr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a jelölt nem vállalja, hogy az általa választott szak vonatkozásában – a 14. §-ban foglaltakra figyelemmel – külön
jogszabályban meghatározott képzési idõ leteltét követõ három éven belül szakvizsgát szerez, illetve ezt a vállalását
nem teljesíti, a képzési idõre folyósított támogatás visszatérítésére köteles.”

14. § (1) A Kr. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § A szakképzés költségvetési forrásának a kezelését és az ezzel összefüggõ adminisztrációs feladatokat az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal végzi.”

(2) A Kr. a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A 22. § szerinti szerv jogosult a szakképzés teljesítésének menetét ellenõrizni.”

15. § A Kr. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A felsõoktatási intézmény a szakvizsgával már rendelkezõ, és költségtérítéses képzés keretében második,
illetve további vagy ráépített szakképzésben részt vevõ jelölttõl havonta legfeljebb a Kjt. szerinti közalkalmazotti
J fizetési osztály 1. fizetési fokozat garantált illetménye 15%-ának megfelelõ mértékû szakképzési díjat szedhet.
A szakképzési díj a (2)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével havonta egy alkalommal, legfeljebb egy
hónapra vonatkozó összegben, utólag kerülhet beszedésre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakképzési díj
a) a szakképzéssel kapcsolatos adminisztratív költségeket és
b) a felsõoktatási intézmény által a jelölt képzési programja végrehajtásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások
költségét
foglalja magába.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adminisztratív költségek összege nem haladhatja meg havonta az (1) bekezdés
szerinti összeg 10%-át.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeg az adott hónapban a szakképzés teljesítéséhez a felsõoktatási intézmény
által ténylegesen nyújtott szolgáltatással arányosan határozható meg.”
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16. § (1) A Kr. 25. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés alapján a szakképzésüket e rendeletben foglaltak szerint befejezõk a szakgyakorlati idejük alatt,
a) – a b) pontban foglalt kivétellel – rezidensként,
b) amennyiben háziorvostan szakképzésben vesznek részt, központi gyakornokként
vesznek részt a szakképzésben. Az a) és b) pont szerinti személyek a szakgyakorlati idejük megkezdésének évére
meghatározott keretszámokon belül valamennyi, e rendelet szerinti támogatásra jogosultak az erre irányuló, e
rendeletben meghatározott támogatás-igénylési nyilatkozat benyújtásával.
(3) A támogatás-igénylési nyilatkozatok elsõ alkalommal 2011. június 1-jét követõen nyújthatók be.
(4) Az e rendeletnek az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezései alapján kiírt pályázati eljárás eredménye alapján elnyert támogatott állások erejéig a 2011. évre
meghatározott keretszámok 2011. szeptember 1-jéig nem használhatók fel. A támogatott állást elnyert egészségügyi
szolgáltatók támogatás-igénylési nyilatkozat benyújtása nélkül ez idõpontig jogosultak az elnyert állás betöltésére, az
így be nem töltött álláshelyek 2011. szeptember 2-át követõen felhasználhatóak.”

(2) A Kr. 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az e rendeletnek a Kr. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései alapján meghirdetett, 2011. évre
vonatkozóan az egyes felsõoktatási intézményekhez rendelten meghatározott keretszámok szakmánként történõ
bontás nélkül érvényesek, a 2011. évre meghirdetett hiányszakmák valamennyi megyére vonatkoztatva érvényesek.
(6) A (3)–(5) bekezdés, a 25/A. § és e bekezdés 2012. január 1-jén hatályát veszti.”

17. § A Kr. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A 12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a ráépített és a második vagy további alapszakképesítés
megszerzésének támogatására, valamint a szakképesítését költségtérítéses formában megkezdõ jelölt támogatott
szakképzésbe történõ átvételére irányuló átcsoportosításra 2011. évben a meghirdetett keretszámok 15%-áig van
lehetõség.”

18. § A Kr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

19. § A Kr.
a) 2. § (5) bekezdésében az „5. § (4) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „5. § (4) bekezdése és a 12. § (2)

bekezdése alapján” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdésében az „az 5. § (4) bekezdésében foglalt szakképzéseket” szövegrész helyébe az „a fogorvos, a

gyógyszerész, valamint a második vagy további alapszakképzéseket és a ráépített szakképzéseket” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”

szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg, 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „megpályázható” szövegrész helyébe 
az „igényelhetõ” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a „közterheket is tartalmazó mértékben” szövegrész helyébe a „munkáltató által fizetendõ
járulékokkal együtt” szöveg,

e) 5. § (2) és (3) bekezdésében az „elnyerte” szövegrész helyébe a „megkapta” szöveg,
f) 5. § (4) bekezdésében a „kiírt pályázati felhívás egészségpolitikai indokok alapján” szövegrész helyébe a

„meghirdetett keretszám” szöveg,
g) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában és 17. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” 

szöveg,
h) 13. § (4) bekezdésében a „rezidensi pályázatok elbírálására” szövegrész helyébe a „központi gyakornoki állások

betöltésére” szöveg,
i) 13. § (5) bekezdésében a „rezidensi pályázatot benyújtott” szövegrész helyébe a „központi gyakornoki állásra

jelentkezõ” szöveg,
j) 17. § (1) bekezdésében a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg,
k) 18. § (3) bekezdésében a „minisztérium részére történõ megtérítésére” szövegrész helyébe a „visszatérítésére”

szöveg és
l) 25. § (1) bekezdésében az „alkalmazni kell” szövegrész helyébe az „alkalmazni kell a törzsképzésük befejezését

követõen” szöveg, a „december 31-éig” szövegrész helyébe a „június 30-áig” szöveg
lép.
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20. § Hatályát veszti a Kr.
a) 1. § (1) bekezdésében az „az – e rendeletben meghatározott esetekben –” szövegrész,
b) 1. § (3) és (4) bekezdése,
c) 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja,
d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § a) pontjában a „képzési” szövegrész,
e) 9. §-a és
f) 13. § (2) és (3) bekezdése.

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az egyes egészségügyi felsõoktatási intézmények régiójába tartozó megyék

1. A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum régiójába tartozó megyék:
1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
1.2. Hajdú-Bihar megye
1.3. Heves megye
1.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

2. A Pécsi Tudományegyetem régiójába tartozó megyék:
2.1. Baranya megye
2.2. Somogy megye
2.3. Tolna megye
2.4. Vas megye
2.5. Zala megye

3. A Semmelweis Egyetem régiójába tartozó megyék:
3.1. Budapest
3.2. Fejér megye
3.3. Gyõr-Moson-Sopron megye
3.4. Komárom-Esztergom megye
3.5. Nógrád megye
3.6. Pest megye
3.7. Veszprém megye

4. A Szegedi Tudományegyetem régiójába tartozó megyék:
4.1. Bács-Kiskun megye
4.2. Békés megye
4.3. Csongrád megye
4.4. Jász-Nagykun-Szolnok megye”
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A Kormány 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) és e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4–6.  § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 7.  § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 8–10.  § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2) bekezdés d) és f)–g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 11–12.  § tekintetében az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 13.  § (1)–(3) bekezdése, a 15.  § d) és h) pontja, valamint a 17.  § (1) bekezdés a)–c) pontja tekintetében az Alkotmány 35.  §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 13.  § (4) és (5) bekezdése, a 15.  § f) pontja, a 17.  § (1) bekezdés d)–h) pontja, valamint a 17.  § (2) bekezdése tekintetében
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 14.  § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 15.  § a)–c), e) és g) pontja, valamint a 16.  § 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)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1.  § (1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében az „Az ún. veszélyeztetett terhesség esetén a 8. számú kódot kell
az igazoláson feltüntetni.” szövegrész.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2.  § (1) A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló 284/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 5. pontjában a „részleges” szövegrész
helyébe a „kiegészítõ” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. c) pontjában az „az Ebtv. 12.  §-a (1) bekezdésének c) pontjában
foglalt személyek,” szövegrész.
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3. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3.  § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 2.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0–4 napos életkorban jogszabály szerint kötelezõ szûrõvizsgálatok
elvégzése érdekében jogosult beutalásra.”

(2) A Kr1. a következõ 20/B.  §-sal egészül ki:
„20/B.  § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval – amennyiben az kormányrendeletben foglaltak szerint befogadásra
került – az OEP finanszírozási szerzõdést köt az újszülött 0–4 napos korban történõ ellátására.”

(3) Hatályát veszti a Kr1. 3.  § (3) bekezdésében az „és (4)” szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4.  § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 11.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban elõírt feladatokat ellátni, így különösen
a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelõzési és szûrési tevékenységet. 
A háziorvosi ellátás minõségi színvonalának emelése céljából az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletben
határozza meg a háziorvosi szolgálat típusának megfelelõ indikátorokat. A finanszírozó a háziorvosi szolgálat
típusának megfelelõ gyógyító-megelõzõ tevékenysége és adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel értékeli
az indikátorok szerinti teljesítést, és errõl értesíti az adott szolgálat mûködtetõjét.”

(2) A Kr2. 27.  § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tárgyidõszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvõbeteg-szakellátásnak minõsülõ]
„b) újszülöttek elsõ ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési
súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és
kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történõ
életkorhoz kötött szûrõvizsgálatait is,”
[kivételével történik.]

(3) A Kr2. 36.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvõbeteg-ellátási esetnek minõsül
a fekvõbeteg-intézményben ellátott biztosított részére]
„c) az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti ellátás
keretében végzett, az újszülött 0–4 napos korban történõ életkorhoz kötött szûrõvizsgálata,”

(4) A Kr2. 56.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel
megállapított 11.  § (2) bekezdése és 12/A.  § (1) bekezdése szerinti értékelésre 2011. áprilistól kerül sor.”

5.  § A Kr2.
a) 12/A.  § (1) bekezdésében a „legalább 25%-ában” szövegrész helyébe a „legalább egyikében” szöveg,
b) 21.  § (3) bekezdésében az „A nem települési önkormányzat által fenntartott” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
c) 21.  § (13) bekezdés

ca) b) pontjában a „0–6 éves” szövegrész helyébe a „0–7 éves” szöveg,
cb) c) pontjában az „az ÁNTSZ illetékes városi” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal

kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi” szöveg,
d) 28.  § (1b) bekezdésében az „OEP a többletteljesítménynek legfeljebb 10 százalékát” szövegrész helyébe az „OEP

legfeljebb 10 százalék többletteljesítményt” szöveg,
e) 37.  § (2) bekezdés d) pontjában az „egészségügyi szolgáltatások” szövegrész helyébe az „egészségügyi

államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatások” szöveg, az „ÁNTSZ engedéllyel” szövegrész helyébe
az „engedélyével” szöveg

lép.
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6.  § (1) A Kr2. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr2. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) A Kr2. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(4) A Kr2. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) A Kr2. 14. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(6) A Kr2. 20. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(7) A Kr2. 28. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7.  § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr3.) 1.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Többletkapacitásnak minõsül az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által végzett, az újszülött 0–4 napos korban történõ
életkorhoz kötött szûrõvizsgálatainak miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozott szolgáltatási egysége.”

(2) A Kr3. 15/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.  § (1) bekezdés d) és g)–i) pontja, valamint az 1.  § (1a) bekezdése szerinti többletkapacitás a 13–15.  §-ban
foglaltaktól eltérõen az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet.”

(3) A Kr3. 15/A.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, a TBB a kérelem beérkezésétõl
számított öt napon belül – legfeljebb 30 napos határidõvel –hiánypótlásra hívja fel a kérelmezõt.”

(4) A Kr3. a következõ 17/A.  §-sal egészül ki:
„17/A.  § (1) A 15/A.  § (2) bekezdés b) pontjának, (2a) és (3) bekezdésének az egyes egészségügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról  szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított,
illetve megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ egyszerûsített
többletkapacitás-befogadási eljárások során is alkalmazni kell, azzal, hogy a hiánypótlási felhívásra elõírt öt napos
határidõt a Módr. hatálybalépésétõl kell számítani.
(2) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató a 15/A.  § szerinti kérelmét elsõ ízben 2011. szeptember 30-ig nyújthatja be, azzal,
hogy a TBB a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megküldi javaslatát az egészségügyért felelõs
miniszternek, aki a javaslatról annak beérkezésétõl számított 15 napon belül dönt. A 15/A.  § rendelkezéseit
egyebekben ebben az esetben is alkalmazni kell.”

(5) A Kr3.
a) 8.  § (10) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
b) 15/A.  § (2) bekezdés b) pontjában az „az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium” szövegrész helyébe

az „a szakmai kollégium” szöveg,
c) 15/A.  § (3) bekezdésében az „a beérkezett kérelmek alapján minden év április 30-ig” szövegrész helyébe

az „a beérkezett kérelmek alapján, a (2a) bekezdés szerinti határidõ szükség szerinti figyelembevételével az összes
kérelem hiánytalan beérkezését követõ 30 napon belül, de legkésõbb minden év június 30-áig” szöveg

lép.

6. A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ
végrehajtásáról  szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8.  § (1) A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról
 szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.  rendelet (a továbbiakban: Kr4.) 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem él megbízási jogával, vagy ha a 7.  § szerinti
esetben a munkakör betöltésére nem kerül sor, a pályázati eljárást haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani,
és az eredménytelenné nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell ismételni. Ettõl eltérõen a pályázati eljárás
megismétlésétõl el lehet tekinteni a Kjt. 20/A.  § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott esetekben.”
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(2) A Kr4. 8.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Magasabb vezetõi megbízásnak minõsül]
„d) a 7.  § b) pontja szerinti eset kivételével a gazdasági igazgatói – vagy a c) pont szerinti intézmény esetében
a gazdasági vezetõi – megbízás.”

(3) A Kr4. a következõ 23/A.  §-sal egészül ki:
„23/A.  § (1) A 2010. december 31-én kinevezett vezetõként foglalkoztatott közalkalmazott megbízott vezetõi
besorolás szerinti illetményét 2011. január 1-jétõl csökkenteni kell a részére az e rendeletnek az egyes egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet)
megállapított szabályai szerint megállapításra kerülõ vezetõi pótlék összegével. Ennek során a garantált illetménynél
kisebb összeg nem állapítható meg, valamint a 2011. január 1-je és a Korm. rendelet hatálybalépése közötti idõszakra
járó illetmény és illetménypótlék együttes összege nem lehet kevesebb a Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõ
napon hatályos rendelkezések szerint megállapított illetmény és illetménypótlék együttes összegénél.
(2) A Korm. rendelettel megállapított 4. mellékletet 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

(4) A Kr4.
a) 1.  § (4) bekezdésében a „18–25.  §-okban” szövegrész helyébe a „18–23/A.  §-ban” szöveg,
b) 3.  § (3) és (4) bekezdésében, 4.  § (1) bekezdésében a „megbízás, kinevezés” szövegrész helyébe a „megbízás”

szöveg,
c) 4.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 4.  § (1) bekezdés a) pontjában a „kinevezési, megbízási” szövegrészek

helyébe a „megbízási, illetve a munkáltatói” szöveg,
d) 4.  § (4) bekezdés záró szövegrészében a „megbízására, kinevezésére” szövegrész helyébe a „megbízására” szöveg
lép.

(5) A Kr4. 16.  § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában a „pszichiátriai osztályon” szövegrész helyébe a „pszichiátriai
osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban” szöveg lép.

9.  § (1) A Kr4. 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr4. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(3) A Kr4. 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

10.  § Hatályát veszti a Kr4.
a) 4.  § (4) bekezdés c) pontja,
b) 5.  § b) pontjában a „vezetõ testületi tagi,” szövegrész,
c) 8.  § (2) bekezdése,
d) 8.  § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,
e) 9.  § (1) bekezdésében az „ , illetve vezetõi kinevezés” szövegrész,
f) 9.  § (2) bekezdésében a „ , valamint a vezetõ testületi tag” szövegrész,
g) 19.  § (1) bekezdésében az „és munkaköröket” szövegrész.

7. 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

11.  § 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: Kr5.)
a 4. CÍM-et megelõzõen a következõ 37/A.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Európai Adatbank
37/A.  § Az engedélyezõ
a) a 32.  § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén a Melléklet 1., 3., 5. pontjában, valamint 9. pont a) pont
aa)–ab) alpontjában feltüntetett adatokat;
b) a 33.  § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejûleg az elutasító határozat keltét, indokait;
c) a 34.  § (2) bekezdésében foglaltakkal egyidejûleg az engedélyezõ határozat keltét, indokait;
d) a 37.  § (3) bekezdésében foglaltakkal egyidejûleg az engedélyezõ határozat keltét, indokait;
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e) a 37.  § (4) bekezdése esetén a kérelmezõ döntésének keltét, indokait;
f) a 37.  § (5) bekezdése esetén a vizsgáló döntésének keltét, indokait
továbbítja az Európai Adatbankba.”

12.  § (1) A Kr5. 40.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED)  szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU
számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapítja meg.”

(2) A Kr5. a következõ 42.  §-sal egészül ki:
„42.  § A 2011. május 1-jét megelõzõen rendelkezésre álló 37/A.  § szerinti adatokat az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal legkésõbb 2012. április 30-ig továbbítja az Európai Adatbankba.”

8. 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

13.  § (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: Kr6.) 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az országos tisztifõorvos, az országos tisztifõgyógyszerész, az OTH igazgatója és gazdasági vezetõje, valamint
az országos intézetek vezetõinek állása pályázat útján tölthetõ be.”

(2) A Kr6. 6.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az országos tisztifõorvos szakmai felügyeleti jogkörében a (3) bekezdésben megjelölt szerveken kívül az ország
egészére kiterjedõ hatállyal a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogkörében eljár.”

(3) A Kr6. 10.  § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv 
ellátja a fõvárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott
feladatokat]
„ca) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy,
sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) területén, mely feladatok ellátásához
vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,”

(4) A Kr6. 12.  § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következõ szöveg lép:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
az Eütv.]
„ae) 186.  § (3) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

(5) A Kr6. 12.  § (4) bekezdés a) pontja a következõ af) alponttal egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki
az Eütv.]
„af) 243.  § (7) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

14.  § A Kr6. 23.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157.  §) engedélyezésére irányuló eljárásban
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, õssejtekkel végzendõ
beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt 
érintõ beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében, elsõ fokú eljárásban az ETT Humán
Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként jelöli ki.”

15.  § A Kr6.
a) 1.  § (2) bekezdésében a „kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szerv

mûködik (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szövegrész helyébe
a „kormányhivatalok szakigazgatási szerveként megyei, illetve fõvárosi népegészségügyi szakigazgatási szerv
mûködik (a továbbiakban együtt: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)” szöveg,
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b) 4.  § (1) bekezdésében a „megyei tisztifõorvos” szövegrész helyébe a „megyei, illetve fõvárosi tisztifõorvos
(a továbbiakban együtt: megyei tisztifõorvos)” szöveg,

c) 4.  § (5) bekezdésében a „kistérségi, illetve fõvárosi kerületi intézetek (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi
intézet)” szövegrész helyébe a „kistérségi vagy fõvárosi kerületi intézetek (a továbbiakban együtt: kistérségi
népegészségügyi intézet)” szöveg,

d) 9.  § (1) bekezdésében a „szakmai felügyeleti, szakértõi feladatokat” szövegrész helyébe a „szakértõi, valamint
az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat” szöveg,

e) 10.  § (3) bekezdésében a „kiegészítõ, valamint – az alapító okiratban meghatározott arányban – kisegítõ és”
szövegrész helyébe az „– az alapító okiratában meghatározott arányban –” szöveg,

f) 12.  § (7) bekezdésében az „egészségügyi államigazgatási szervként” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szervként az OTH-t,” szöveg,

g) 27.  § (4) bekezdés c) pontjában a „megyei tisztifõgyógyszerész” szövegrész helyébe a „megyei, illetve fõvárosi
tisztifõgyógyszerész” szöveg,

h) 27.  § (5) bekezdésében az „(1) bekezdéstõl” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdéstõl” szöveg
lép.

16.  § A Kr6. 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

17.  § (1) Hatályát veszti a Kr6.
a) 2.  § (1) bekezdésében az „az országos tisztifõorvos javaslata alapján” szövegrész,
b) 2.  § (1) bekezdés b) pontjában az „igazgatóját és” szövegrész,
c) 3.  § (2) bekezdésében az „Az OTH vezetõje az országos tisztifõorvos.” szövegrész,
d) 12.  § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „– e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában –” szövegrész,
e) 12.  § (5) bekezdés c) pont cg) alpontja,
f) 14.  § (3) bekezdése,
g) 15.  § (2) bekezdése,
h) 15.  § (3) bekezdésében az „és cc)” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kr6. 12.  § (5) bekezdés c) pont ca)–ce) alpontja.

18.  § Ez a rendelet az orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról (EUDAMED)  szóló 2010. április 19-i 2010/227/EU
számú bizottsági határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket állapítja meg.

19.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 17.  § (2) bekezdése 2011. június 16-án lép hatályba.
(3) A 8.  § (5) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
(4) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletének a térítési díj ellenében
igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 5. pontját módosító rendelkezése a „részleges” szövegrész helyett a „kiegészítõ” szöveggel lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 2. számú mellékletében a „Táppénz jellege” elnevezésû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

Táppénz jellege 
(TP. jell.)

Kód

Üzemi baleset „1
Foglalkozási megbetegedés „2
Közúti baleset „3
Egyéb baleset „4
Beteg gyermek ápolása „5
Terhesség-szülés  miatti keresõképtelenség „6
Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés „7
Egyéb keresõképtelenség „8
Veszélyeztetett terhesség „9

2. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a „9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója” pontban
az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP” szöveg lép.

3. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a „Fogorvosi ambuláns napló” táblázatot követõ „Térítési kategóriák:” bekezdés
a „6 = fekvõbeteg részére végzett ellátás” sort követõen a következõ sorokkal egészül ki:
[Térítési kategóriák:]
„7 = A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított, amelynek jogcímei szerinti betûjelek:
7G = gyermek,
7I = idõskorú 60 év feletti,
7R = rokkantsági nyugdíjas,
7S = sürgõsségi ellátás,
7T = terhes anya,
7K = közgyógyellátott,
7U = üzemi balesetes.
7B = Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése.
8 = Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor”

2. A Kr2. 6/B. számú mellékletében a „Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirõl” rész a „20 részleges térítési díj”
sort követõen a következõ sorral egészül ki:
[Megnevezés]
„21 üres mezõ”

4. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 7. számú melléklet „3. Mátrix kórházi ellátás” pontjában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg lép.
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5. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 12. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

A beteg önellátó képességének foka

Szakápolási ellátás
Szakirányú (rehabilitációs)

tevékenység
elrendelhetõ vizitek száma

1–14-ig további

Teljes ápolást igénylõ esetben 1,0 0,9 0,9
Részleges ápolást igénylõ esetben 0,9 0,7 0,8
Önellátásra képes beteg esetében 0,8 0,5 –

6. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 17/A. pontban az „a REP” szövegrész helyébe az „az OEP”
szöveg lép.

2. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 18. pont D. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„D. az Adatlapot kitöltõ osztályon / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremûködésével született újszülött”

3. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 20. és 22. pont helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„20. A felvétel idõpontja
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg felvételének 
szükségességérõl dönt. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremûködésével született újszülött esetén
az újszülöttkori elsõ szûrés kezdetének idõpontja.”
„22. A távozás idõpontja
A távozás idõpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülõ, illetve exitált betegnél
kötelezõ. A távozás idõpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol
a zárójelentését kiadták. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató közremûködésével született újszülött esetén
az újszülöttkori elsõ szûrés befejezésének idõpontja.”

4. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 23. pont 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. otthonába bocsátva / az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló
kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás befejezettnek minõsül”

5. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében a 27. pont az „Az elvégzett beavatkozás darabszáma” sort
követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól  szóló kormányrendelet szerinti ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató közremûködésével született újszülött szûrésére vonatkozó OENO kódok esetén nem
kell kitölteni a 27. rovatban a Sebgyógyulás (S), a Nosocomiális fertõzés (F), a beavatkozás minõsítése az ellátásban
elfoglalt helye szerint (M) rovatokat.”

6. A Kr2. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” részében az „Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ”
szövegrész helyébe az „Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellõzését
lehetõvé teszi.” szöveg lép.
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7. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr2. 20. számú melléklete a „Páciens törzskarton sorszáma” sort követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„A páciens nyilatkozata a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak
megismerhetõségérõl”

2. A Kr2. 20. számú mellékletében a „Kitöltési útmutató” rész az „Az orvos személyazonosító bélyegzõjének 5 jegyû
száma” sort követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„A páciens nyilatkozata a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatainak
megismerhetõségérõl
Tartalma:
1 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövõben, ha a biztosított nem tiltja meg, 
megismerheti az OEP adatbázisában szereplõ, a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás 
adatait, és a biztosított nem tiltotta meg azok megismerhetõségét.
2 = A háziorvos tájékoztatta a hozzá bejelentkezett biztosítottat arról, hogy a jövõben, ha a biztosított nem tiltja meg, 
megismerheti az OEP adatbázisában szereplõ, a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás 
adatait, de a biztosított megtiltotta azok megismerhetõségét.”

8. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Kr2. 28. számú melléklet
a) „A” rész 1. pontjában és „B” rész 1. pontjában az „egészségügyért felelõs miniszter által engedélyezett” szövegrész

helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter által az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével
engedélyezett” szöveg,

b) „B” rész 3. pontjában a „44 900 súlyszám” szövegrész helyébe a „37 091 súlyszám” szöveg
lép.

9. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Kr4. 1. mellékletében a „II. Nem ágazatspecifikus munkakörök” címû táblázat gazdasági vezetõre
vonatkozó 1. c) sora.

10. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Kr4. 3. melléklet I. 1. és I. 2. pontjának nyitó szövegrészében a „ , valamint az egészségügyi
közszolgáltató költségvetési szerv vezetõ testülete tagjainak” szövegrész.
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11. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A honvédelmi tárca közalkalmazotti munkakörei megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetõi
pótlék mértéke
(egészségügy)

Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok
Vezetõi
pótlék

%-a

A B C D E F G H I J

I. Megbízott vezetõk
Pályáztatásra kötelezett:
a) Magasabb vezetõ
beosztás:
fõigazgató * * * 300
fõigazgató-helyettes * * * * 250
igazgató (ápolási,
gazdasági, orvos)

* * * * * 200

b) Vezetõ beosztás
hivatalvezetõ * * * * 150
rendelõintézet igazgató * * * 150
intézetvezetõ * * * 150
osztályvezetõ * * * * 150
rendelõintézet
igazgató-helyettes

* * * * 100

intézetvezetõ helyettes
(ápolási, gyógyító,
gazdasági, rehab.
intézetnél)

* * * 100

fõgyógyszerész * * * 150
vezetõ fõorvos (osztály-,
részleg-, rendelõ)

* * * 150

ápolási
igazgató-helyettes

* * * 150

vezetõ ápoló * * * 100
II. Csoportvezetõk
Pályáztatásra kötelezett:
laboratóriumvezetõ * * *
gyógyszertárvezetõ * * *
egészségügyi
szolgálatvezetõ

* * *

csoportvezetõ,
részlegvezetõ

* * *

vezetõ (asszisztens,
mûtõs, szülésznõ)

* * *

osztályvezetõ-helyettes * * *
III. Szakalkalmazottak
Pályáztatásra kötelezett:
adjunktus * * *
kutató, vezetõ kutató * * *
alorvos * * *
orvos * * *
szakorvos * * *
dietetikus * *
szociális munkás * * * *
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fogorvos * * *
pszichológus,
szakpszichológus

* * *

fõorvos * * *
okleveles, diplomás
ápoló

* * *

logopédus * * *
gyógyszerész * * *
gyógyszertárvezetõ
helyettes

* * *

biológus * * *
konduktor * *
vezetõ közegészségügyi
felügyelõ

* * *

közegészségügyi
felügyelõ

* * *

vegyész * *
mikrobiológus * * *
szonográfus * *
védõnõ * * *
gyógytornász * *
mûtõs/nõ, fõmûtõs/nõ * * *
szakasszisztens * * *
ellenõr, fõellenõr * * *
belsõ ellenõr * * *
informatikus * * *
Pályáztatás alól
mentesített:
segédápoló * * *
szakápoló, vezetõ
szakápoló

* * *

szülésznõ * * *
egészségügyi gázmester * * *
üzemeltetés vezetõ * * *
szakoktató * * *
asszisztens * *
laborasszisztens * *
ápoló/nõ * * * *
ápolási asszisztens * * *
laboráns * * * *
sterilizáló * *
beteghordó * * * *
boncmester * * *
gyógymasszõr * * * * * *
mûtõssegéd * * *
szakács, fõszakács * * *
büfévezetõ * * *
fõelõadó * * *
elõadó * * *
technikus, fõtechnikus * * *
ügykezelõ, vezetõ
ügykezelõ

* * *

ügykezelõ gépíró * * *
ergonómus * * *
mentõ gépjármûvezetõ * * *
szakmunkás * * *
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gépmester * * *
raktárvezetõ,
raktárvezetõ helyettes

* * *

raktáros * *
stúdiós * *
pénztáros * * *
portás * * *
takarító * * *
gondnok * * *
egészségügyi kisegítõ *

”

12. melléklet a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr6. 3. melléklet 1. címében foglalt táblázat 128–140. sora helyébe következõ rendelkezések lépnek:

128. Hódmezõvásárhelyi, Makói Kistérségi Népegészségügyi
Intézet

129. Székhely: Hódmezõvásárhely
130. Illetékességi terület: Hódmezõvásárhelyi Kistérség
131. Makói Kistérség
132. Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi 

Intézet
133. Székhely: Szeged
134. Illetékességi terület: Szegedi Kistérség
135. Kisteleki Kistérség
136. Mórahalomi Kistérség
137. Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
138. Székhely: Szentes
139. Illetékességi terület: Szentesi Kistérség
140. Csongrádi Kistérség

2. A Kr6. 3. melléklet 2. cím b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következõ szervek látják el:]
„b) Baranya, Somogy és Tolna megye vonatkozásában: a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,”

3. A Kr6. 3. melléklet 2. cím e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következõ szervek látják el:]
„e) Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye vonatkozásában: a Veszprém Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv,
f) Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye vonatkozásában: a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv,”

4. A Kr6. 3. melléklet 2. címe a következõ g) ponttal egészül ki:
[A jogszabályban a sugár-egészségügyi decentrum számára meghatározott feladatokat a következõ szervek látják el:]
„g) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában: a Hajdú-Bihar Megyei
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv.”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelete
a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 12. 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 feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének
kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a Kvtv. 5. melléklet 12. pontja alapján nyújtható támogatás
(a továbbiakban: támogatás) igénylésére, folyósítására és elszámolására terjed ki.

2. § (1) A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy a 2011. június 16-ától 2011. augusztus 31-éig
terjedõ idõszakban legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri
melegétkeztetés formájában a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. §
(4) bekezdés h) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.

(2) Az igényelhetõ támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint.
(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

3. § (1) Az étkeztetés biztosításának idõszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében – a rászoruló gyermek más településen 
történõ táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott idõszaknál
rövidebb is lehet.

(2) Kivételes esetben, ha a települési önkormányzat a melegétkeztetést – helyben mûködõ melegkonyha, nyári tábor
hiányában vagy más okból – nem tudja megszervezni, a támogatás – a rászoruló gyermek korának és szükségleteinek
megfelelõ – felmelegíthetõ készétel biztosítására is fordítható. A felmelegíthetõ készételt legfeljebb egy hétre elõre
lehet kiszállítani. A felmelegíthetõ készétel felhasználását a gyermekjóléti szolgálat szükség szerint ellenõrzi.

4. § (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkezõ rászoruló gyermekek után pályázati úton a
(2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint igényelhet támogatást.

(2) Az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat valamennyi rászoruló
gyermek után – a támogatáson túli más források (a továbbiakban: önerõ) nélkül is – igényelhet támogatást.

(3) Az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat
a) a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerõ nélkül is igényelhet támogatást,
b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló

gyermeknek a 2. és 3. § szerinti feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a pályázatában vállalja.
(4) Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka, de

legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermeknek a 2. és 3. § szerinti
feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a pályázatában vállalja.

(5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben 
vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári
gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak.
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5. § (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) 2011. május 5-éig
elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzõjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a
nyári gyermekétkeztetéshez pályázati úton igényelhetõ támogatás lehetõségére.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje – a gyermekjóléti szolgálat közremûködésével – 2011. május 16-ig felméri a nyári
gyermekétkeztetés iránti igényeket.

(3) A települési önkormányzat – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §
(3) bekezdése alapján – a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan
kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapot és a 6. § (4) bekezdés a) és b) pontjában vállalt feladat megvalósítására
vonatkozó leírást egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton, 2011. május 18-áig nyújtja be a
Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság).
A benyújtási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az
igénylést 2011. május 18-án éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2011. május 19-én postára adta. A határidõ
elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen.

(4) Az igazgatóság egy alkalommal, legfeljebb hét napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívhatja fel
a települési önkormányzatot. Ha a települési önkormányzat a felhívásnak a megadott határidõn belül nem tesz eleget,
az igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdése alapján jár el.

(5) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az igazgatóság postai úton 2011. május 30-áig továbbítja a nemzeti
erõforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Magyar Államkincstár – a miniszter által meghatározott
formában – a pályázatok adatairól összesítést készít, amelyet 2011. május 30-áig elektronikus úton átad a miniszter,
valamint a szociális és gyámhivatal részére.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat megilletõ támogatás összegérõl a miniszter 2011. június 6-áig dönt.
(2) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a pályázatában megjelölt

támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter a beérkezõ igények, a
rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével határozza meg.

(3) A pályázati feltételeket teljesítõ települési önkormányzat részére a miniszter legalább a települési önkormányzat által
a pályázatában megjelölt támogatási összeg 32%-ának megfelelõ összegû támogatást állapít meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összegû támogatásnál magasabb összegû támogatásban részesülhet
– figyelemmel arra is, hogy az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek vagy hátrányos helyzetûnek
minõsül – az a települési önkormányzat, amely a következõ feltételek legalább egyikét teljesíti:
a) pályázatában vállalja, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelõ értékben a kistermelõi

élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban:
FVMr.) 2. § 1. pontja szerinti kistermelõ vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi
térségen belül mezõgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy elõállított alapanyagokból biztosítja, amit az
elszámolásnál számlával vagy a kistermelõvel, vállalkozóval kötött szerzõdéssel kell igazolni,

b) pályázatában vállalja, hogy az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve szabadidõs
programot biztosít a gyermekek számára, amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti szolgálat
igazolja,

c) pályázatában a számára e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú önerõ biztosítását vállalja.

7. § (1) A miniszter a döntésrõl fõvárosi, megyei szintû összesítést készít, és 2011. június 8-áig elektronikus levélben megküldi
a szociális és gyámhivatalnak, valamint elektronikus úton átadja a Magyar Államkincstárnak és utalványozás céljából
elektronikus úton és papír alapon a belügyminiszternek. Az összesítés tartalmazza
a) a támogatásban részesülõ települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját,
b) azoknak a nyári étkeztetésben részesülõ rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes települési

önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg,
c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot,
d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést 2011. június 8-áig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell
tenni.

(3) A szociális és gyámhivatal a döntésrõl 2011. június 10-éig elektronikus levélben értesíti a pályázó települési
önkormányzatokat.
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(4) A belügyminiszter 2011. június 10-éig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a támogatásnak a települési
önkormányzatok részére történõ átutalásáról.

8. § (1) A települési önkormányzat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan
kinyomtatott 3. melléklet szerinti adatlapon – szükség esetén az egyéb dokumentációt csatolva – 2011. szeptember
15-éig elszámolást nyújt be az igazgatóságnak, és egyidejûleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási
határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az elszámolást
2011. szeptember 15-én éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2011. szeptember 16-án postára adta. A kizárólag postai
úton benyújtott elszámolás érvénytelen.

(2) A 4. § (5) bekezdése szerinti esetben a támogatással az a települési önkormányzat számol el az igazgatóság felé,
amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevõ települési önkormányzat 2011. szeptember 5-éig számol el
a támogatást átadó települési önkormányzat felé.

(3) Hiányosan beadott elszámolás esetén az igazgatóság a települési önkormányzatot egy alkalommal – a felhívás
kézhezvételétõl számított hét napos határidõvel – hiánypótlásra hívja fel.

(4) A Magyar Államkincstár az elszámolásokról fõvárosi, megyei szintû összesítést készít, és 2011. október 14-éig
– számítógépes hálózaton – megküldi a miniszternek. Az összesítés tartalmazza
a) a pályázó települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját,
b) az egyes települési önkormányzatoktól nyári gyermekétkeztetésben ténylegesen részesült rászoruló gyermekek

számát,
c) települési önkormányzatonként a nyári étkeztetési napok összesített számát,
d) az egyes települési önkormányzatoknak átutalt támogatás összegét,
e) az egyes települési önkormányzatok által ténylegesen felhasznált támogatás összegét,
f) a visszafizetendõ támogatás összegét [a d) és az e) pont szerinti összegek különbsége].

(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és
gyámhivatalnak.

9. § (1) A támogatás felhasználását – beleértve a 6. § (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását – a miniszter, a
szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

(2) Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan igénybevétele esetén az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelethez

A leghátrányosabb és a hátrányos helyzetû települések jegyzéke

I. A leghátrányosabb helyzetû települések és KSH azonosítóik jegyzéke
Bács-Kiskun megye
0303577 Géderlak
0306044 Kunbaja
0308679 Öregcsertõ
0308697 Bácsszentgyörgy
0311280 Katymár
0311606 Dunaszentbenedek
0312566 Dunafalva
0314766 Dunatetétlen
0315699 Csikéria
0316373 Csávoly
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0319327 Borota
0323357 Madaras
0326310 Rém
0327809 Mátételke
0330155 Bácsszõlõs
Baranya megye
0202264 Vásárosdombó
0202547 Sumony
0203285 Hirics
0203984 Nagybudmér
0204048 Tófû
0204297 Kacsóta
0204385 Magyartelek
0204482 Oroszló
0205412 Magyarmecske
0205485 Baranyaszentgyörgy
0205722 Kisbeszterce
0206415 Kákics
0206479 Lapáncsa
0206789 Kemse
0206831 Kishajmás
0206868 Adorjás
0206965 Katádfa
0207010 Páprád
0207366 Szárász
0207533 Bürüs
0207603 Bánfa
0207737 Merenye
0207773 Dencsháza
0208110 Kórós
0208138 Várad
0208341 Okorvölgy
0208651 Kisszentmárton
0208800 Siklósnagyfalu
0208819 Felsõszentmárton
0209159 Drávakeresztúr
0209548 Kisvaszar
0209663 Babarcszõlõs
0209803 Szentkatalin
0210038 Liptód
0210694 Bogdása
0211086 Cún
0211952 Dinnyeberki
0212353 Kistamási
0212380 Drávapiski
0212858 Nagyhajmás
0213116 Boldogasszonyfa
0213286 Felsõegerszeg
0213329 Almamellék
0213347 Gerényes
0214119 Bezedek
0214368 Bosta
0214517 Kovácsszénája
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0215219 Marócsa
0215404 Szulimán
0216027 Monyoród
0216285 Mindszentgodisa
0216443 Markóc
0217385 Alsómocsolád
0217464 Kásád
0217747 Zádor
0217792 Patapoklosi
0217899 Kölked
0218050 Sámod
0218111 Nagycsány
0218236 Nemeske
0218333 Gilvánfa
0218519 Vejti
0218661 Ózdfalu
0218704 Erdõsmecske
0218865 Lúzsok
0218908 Kisasszonyfa
0219901 Csányoszró
0220376 Almáskeresztúr
0220464 Baranyahídvég
0220659 Márok
0220686 Okorág
0220862 Sárok
0220978 Téseny
0221023 Hegyszentmárton
0221281 Somogyviszló
0221591 Csebény
0221616 Kislippó
0221698 Drávasztára
0221704 Old
0222275 Bakóca
0222424 Tormás
0222664 Gyöngyösmellék
0222734 Drávapalkonya
0223074 Horváthertelend
0223205 Siklósbodony
0223506 Piskó
0223764 Palé
0224749 Baranyajenõ
0225122 Zaláta
0225292 Regenye
0225812 Ág
0226082 Cserdi
0226329 Nyugotszenterzsébet
0226994 Tótszentgyörgy
0227298 Apátvarasd
0227508 Szágy
0227702 Tékes
0228121 Drávacsepely
0228273 Endrõc
0228404 Gyöngyfa

10838 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 46. szám



0228529 Varga
0228617 Drávacsehi
0229142 Somogyhárságy
0229522 Molvány
0229762 Pettend
0229920 Maráza
0229966 Homorúd
0230049 Besence
0230492 Mekényes
0230951 Hegyhátmaróc
0231060 Szava
0231714 Sósvertike
0232072 Teklafalu
0232391 Drávaiványi
0232744 Tésenfa
0233002 Bodolyabér
0233066 Ibafa
0233084 Gordisa
0233233 Gödre
0233613 Szentegát
0234032 Szaporca
Békés megye
0404206 Mezõgyán
0404242 Nagykamarás
0406257 Zsadány
0406804 Kötegyán
0409432 Ecsegfalva
0410764 Körösnagyharsány
0411536 Magyardombegyház
0412618 Kertészsziget
0413471 Bucsa
0416045 Kunágota
0417394 Geszt
0418102 Battonya
0418838 Kisdombegyház
0419257 Okány
0419390 Bélmegyer
0419594 Pusztaottlaka
0420765 Medgyesbodzás
0422132 Dombiratos
0423931 Méhkerék
0424031 Dombegyház
0424350 Újszalonta
0424794 Kardos
0425168 Sarkadkeresztúr
0426028 Nagybánhegyes
0427906 Magyarbánhegyes
0429595 Almáskamarás
0429610 Biharugra
0430128 Medgyesegyháza
0430164 Körösújfalu
0431228 Végegyháza
0431574 Kevermes
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye
0502024 Martonyi
0502273 Abaújvár
0502282 Hejõkürt
0502468 Hegymeg
0502741 Fáj
0502866 Oszlár
0502875 Sáta
0503063 Zádorfalva
0503081 Sajóhídvég
0503133 Taktaszada
0503160 Szuhafõ
0503443 Mezõzombor
0503531 Léh
0503595 Abaújszántó
0503708 Taktabáj
0503744 Gagyvendégi
0503762 Kiskinizs
0503805 Szakáld
0503823 Ároktõ
0503939 Cigánd
0504215 Nyomár
0504419 Nyésta
0504686 Dédestapolcsány
0504729 Sály
0505005 Irota
0505069 Györgytarló
0505096 Viss
0505245 Nemesbikk
0505315 Borsodnádasd
0505333 Csobád
0505458 Kenézlõ
0505494 Gadna
0505582 Nagycsécs
0505926 Bódvaszilas
0506053 Ragály
0506123 Dövény
0506460 Füzérkajata
0507719 Dámóc
0507764 Kánó
0507825 Monok
0508004 Hét
0508077 Szendrõ
0508147 Szászfa
0508174 Felsõberecki
0508217 Alsótelekes
0508402 Regéc
0508484 Szentistvánbaksa
0508493 Csenyéte
0508846 Baskó
0509016 Monaj
0509317 Révleányvár
0509399 Hernádcéce
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0509706 Gömörszõlõs
0509742 Felsõdobsza
0509830 Szemere
0510357 Abod
0510366 Füzérradvány
0510524 Detek
0510612 Komjáti
0510904 Garadna
0511022 Zsujta
0511226 Hangács
0511332 Sajónémeti
0511448 Kisrozvágy
0511493 Szinpetri
0511581 Vilmány
0511660 Legyesbénye
0511697 Hidasnémeti
0511758 Meszes
0512034 Kelemér
0512159 Hejõszalonta
0512371 Pamlény
0513268 Sóstófalva
0513976 Tiszakarád
0514289 Csokvaomány
0514313 Sajókaza
0514331 Arló
0514429 Alsógagy
0514474 Boldogkõváralja
0514890 Tomor
0515264 Kéked
0515413 Pusztaradvány
0515617 Zalkod
0515662 Abaújalpár
0515839 Hernádbûd
0515857 Lak
0515893 Pácin
0515936 Gönc
0515945 Sajómercse
0516133 Rakacaszend
0516179 Szögliget
0516577 Imola
0516780 Hejõpapi
0516902 Tornabarakony
0517048 Pusztafalu
0517066 Keresztéte
0517349 Kiscsécs
0517932 Fony
0518245 Taktaharkány
0518643 Göncruszka
0518722 Kupa
0518801 Tornanádaska
0518944 Boldogkõújfalu
0519220 Ricse
0519275 Ziliz
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0519293 Galvács
0519381 Tiszaladány
0519600 Makkoshotyka
0519664 Alsódobsza
0519840 Hernádvécse
0520233 Jákfalva
0520516 Sárazsadány
0520774 Csobaj
0520844 Lácacséke
0520871 Szin
0521087 Vizsoly
0521218 Karcsa
0521236 Homrogd
0521272 Prügy
0521768 Megyaszó
0521829 Hernádkércs
0522123 Fulókércs
0522521 Balajt
0522956 Korlát
0523533 Felsõvadász
0523719 Gelej
0523737 Bodroghalom
0523755 Semjén
0523782 Sajópüspöki
0523977 Büttös
0524606 Szuhogy
0524730 Pányok
0524882 Hernádpetri
0524970 Hernádszurdok
0525104 Hangony
0525238 Filkeháza
0525326 Erdõbénye
0525380 Selyeb
0525399 Igrici
0525618 Méra
0525672 Hidvégardó
0525690 Domaháza
0525742 Kány
0526198 Arka
0526231 Ládbesenyõ
0526338 Abaújszolnok
0526435 Nyíri
0526505 Nagykinizs
0526657 Járdánháza
0526718 Abaújkér
0527191 Novajidrány
0527429 Bódvalenke
0527757 Sajóvelezd
0527836 Tornaszentandrás
0528033 Nekézseny
0528219 Litka
0528307 Gagybátor
0528459 Csernely
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0528547 Kovácsvágás
0528839 Alsószuha
0529054 Tornyosnémeti
0529133 Tiszacsermely
0529249 Kesznyéten
0529674 Beret
0529708 Felsõgagy
0529717 Rakaca
0529814 Alsóvadász
0530003 Vajdácska
0530298 Tiszatardos
0530377 Tiszatarján
0530517 Tornaszentjakab
0531015 Szalaszend
0531608 Zemplénagárd
0531671 Felsõtelekes
0531723 Felsõkelecsény
0531909 Rásonysápberencs
0532258 Szakácsi
0532531 Serényfalva
0533181 Nagyrozvágy
0533303 Bódvarákó
0533419 Perkupa
Csongrád megye
0602121 Csanádalberti
0603966 Ruzsa
0605962 Magyarcsanád
0609955 Kövegy
0610339 Ásotthalom
0613666 Királyhegyes
0614252 Apátfalva
0616197 Ambrózfalva
0619062 Árpádhalom
0620914 Nagyér
0629106 Baks
Fejér megye
0702459 Vajta
0702723 Sáregres
0713152 Cece
0717738 Igar
0718740 Szabadhídvég
Gyõr-Moson-Sopron megye
0827085 Cakóháza
Hajdú-Bihar megye
0902167 Komádi
0903258 Földes
0903319 Ártánd
0903683 Magyarhomorog
0906309 Nagyrábé
0908907 Nagykereki
0908943 Körösszegapáti
0911138 Vekerd
0911837 Pocsaj
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0912450 Csökmõ
0914137 Bojt
0915477 Kismarja
0915644 Tiszacsege
0915741 Egyek
0916762 Váncsod
0916993 Furta
0917473 Hajdúszovát
0918175 Gáborján
0918467 Berekböszörmény
0918847 Mezõsas
0919691 Tetétlen
0920011 Bagamér
0920419 Újléta
0922150 Fülöp
0923393 Újiráz
0923940 Sárrétudvari
0924828 Biharnagybajom
0925256 Bihardancsháza
0925469 Esztár
0925876 Told
0926116 Sáp
0926693 Báránd
0927641 Álmosd
0929391 Hencida
0931033 Mezõpeterd
0931130 Körösszakál
0932568 Újszentmargita
0933437 Szerep
0933446 Bedõ
0934014 Folyás
Heves megye
1004400 Bekölce
1005759 Vécs
1006503 Átány
1007083 Tiszanána
1010241 Hevesaranyos
1012229 Terpes
1013231 Szentdomonkos
1013240 Tarnalelesz
1013523 Szúcs
1014128 Tarnaörs
1014535 Kömlõ
1016063 Szajla
1016160 Tarnaszentmiklós
1017163 Tarnazsadány
1019567 Pély
1020118 Erk
1025089 Mezõszemere
1026879 Nagyfüged
1032966 Tarnabod
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
1603373 Tiszapüspöki
1606318 Nagyrév
1607852 Tiszaszõlõs
1609557 Tomajmonostora
1613170 Csépa
1615787 Tiszaörs
1616230 Tiszaderzs
1619813 Kétpó
1620181 Tiszaroff
1621111 Jászladány
1621689 Nagyiván
1622770 Tiszabura
1622789 Tiszaszentimre
1622938 Cibakháza
1623171 Kunmadaras
1626286 Mezõhék
1628006 Öcsöd
1628699 Tiszaigar
1630234 Mesterszállás
1630304 Tiszagyenda
1630386 Tiszakürt
Komárom-Esztergom megye
1124244 Bakonybánk
Nógrád megye
1203328 Ipolytarnóc
1203841 Bokor
1204871 Litke
1205050 Csitár
1205980 Egyházasgerge
1207959 Szilaspogony
1211590 Piliny
1212520 Ságújfalu
1213222 Mihálygerge
1213718 Horpács
1214641 Márkháza
1214881 Sóshartyán
1215325 Szátok
1216878 Hugyag
1219451 Kutasó
1220048 Bárna
1220075 Mátramindszent
1220190 Lucfalva
1221634 Szirák
1221661 Zabar
1221795 Erdõtarcsa
1221935 Cserháthaláp
1227340 Nógrádszakál
1230100 Mátraverebély
1232911 Bér
1233011 Szécsényfelfalu
1234360 Rákóczibánya
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Somogy megye
1403489 Edde
1404853 Somogyudvarhely
1405078 Rinyabesenyõ
1405272 Kánya
1405500 Somogyaracs
1406105 Kálmáncsa
1406211 Hollád
1406451 Gamás
1406585 Gálosfa
1406600 Somogyszentpál
1406910 Bélavár
1407205 Újvárfalva
1407913 Nemesdéd
1408183 Vése
1408411 Kastélyosdombó
1408837 Háromfa
1409177 Gige
1409274 Varászló
1409645 Vörs
1409858 Komlósd
1409946 Hencse
1410010 Lulla
1410153 Torvaj
1410603 Csurgónagymarton
1410861 Ecseny
1410959 Nikla
1411040 Lakócsa
1411484 Somogycsicsó
1411509 Szenta
1411828 Porrog
1412663 Kaposkeresztúr
1412876 Somogymeggyes
1412973 Szentgáloskér
1413611 Drávagárdony
1413693 Táska
1413745 Kõkút
1413790 Polány
1413824 Somodor
1413930 Porrogszentkirály
1413985 Felsõmocsolád
1413994 Bolhás
1414012 Õrtilos
1414386 Kercseliget
1414395 Bakháza
1414599 Görgeteg
1415592 Patosfa
1415626 Somogysámson
1415927 Jákó
1415981 Somogydöröcske
1416258 Lad
1416726 Hedrehely
1416735 Tarany
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1417127 Beleg
1417844 Tikos
1418078 Somogyfajsz
1418120 Bolhó
1418607 Szegerdõ
1418634 Hács
1419017 Visnye
1419026 Pusztakovácsi
1419053 Kisasszond
1419150 Homokszentgyörgy
1419619 Iharos
1420057 Somogyegres
1420093 Törökkoppány
1420321 Rinyaújnép
1420330 Somogygeszti
1420622 Rinyaújlak
1420710 Bedegkér
1420905 Mike
1421333 Istvándi
1422673 Bonnya
1423904 Gyugy
1423968 Teleki
1424314 Csököly
1424387 Kisbajom
1424493 Kisbárapáti
1424846 Heresznye
1425520 Nagyszakácsi
1425830 Hajmás
1426222 Gadány
1426301 Inke
1426392 Pamuk
1426754 Rinyaszentkirály
1426842 Zselickisfalud
1426888 Kazsok
1427553 Pogányszentpéter
1428361 Potony
1428510 Porrogszentpál
1428574 Szabás
1428857 Kutas
1429197 Péterhida
1430146 Szenyér
1430580 Somogyacsa
1430827 Kisberény
1431644 Fiad
1432416 Tengõd
1432461 Szilvásszentmárton
1432805 Nagykorpád
1432841 Szentborbás
1433057 Zics
1434041 Pálmajor
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1502088 Mánd
1502671 Kántorjánosi
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1502990 Bátorliget
1503391 Piricse
1503586 Szabolcsveresmart
1503878 Nyírpilis
1504446 Tiszakerecseny
1504613 Gelénes
1504710 Nagyar
1504996 Garbolc
1505041 Nyírderzs
1505616 Hetefejércse
1506275 Zajta
1506433 Tiszadada
1506488 Nagyecsed
1506938 Vállaj
1507463 Mérk
1507995 Lövõpetri
1508509 Kishódos
1508794 Tiszakóród
1508934 Vámosoroszi
1508952 Tiborszállás
1509025 Õr
1509061 Rápolt
1509113 Tiszaeszlár
1509256 Nyírtét
1509353 Aranyosapáti
1509423 Tiszaadony
1509715 Császló
1510205 Tiszarád
1510436 Szamossályi
1510791 Fülesd
1510834 Olcsvaapáti
1511244 Pócspetri
1511299 Bököny
1511907 Tiszamogyorós
1512061 Hermánszeg
1512593 Tiszadob
1513602 Túristvándi
1514696 Nyíribrony
1515802 Nyírbéltek
1516036 Kisnamény
1517084 Penészlek
1518005 Szamosangyalos
1520668 Mátyus
1521573 Rétközberencs
1522017 Szamosbecs
1522239 Botpalád
1522336 Komlódtótfalu
1522743 Nagycserkesz
1523250 Fábiánháza
1523612 Kömörõ
1523889 Sonkád
1526091 Lónya
1526107 Csegöld
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1526550 Ömböly
1526851 Csengerújfalu
1527119 Nemesborzova
1528246 Beregdaróc
1528750 Zsarolyán
1528981 Ura
1529300 Kispalád
1529984 Magosliget
1530085 Szamostatárfalva
1531237 Szatmárcseke
1531273 Szamosújlak
1531398 Tyukod
1531769 Ököritófülpös
1532328 Encsencs
1533224 Márokpapi
1533358 Terem
1533659 Újdombrád
Tolna megye
1702811 Miszla
1704747 Sárpilis
1706017 Magyarkeszi
1706637 Varsád
1706761 Nagyszékely
1707029 Mucsi
1708448 Értény
1709326 Jágónak
1710083 Szakcs
1711031 Tolnanémedi
1711688 Diósberény
1711712 Báta
1711970 Bikács
1711998 Csibrák
1713709 Nagyszokoly
1714605 Lápafõ
1715316 Szakadát
1717640 Keszõhidegkút
1717914 Felsõnyék
1717950 Fürged
1718263 Szárazd
1718917 Murga
1719202 Dúzs
1720507 Kurd
1720817 Sárszentlõrinc
1721184 Koppányszántó
1721360 Udvari
1722433 Kocsola
1723791 Kalaznó
1726727 Grábóc
1727182 Nagykónyi
1727766 Kisszékely
1729124 Várong
1729230 Dalmand
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1730359 Gyulaj
1731185 Kisvejke
Vas megye
1813028 Kondorfa
1832036 Keléd
Veszprém megye
1903638 Balatonhenye
1904534 Mindszentkálla
1904765 Borszörcsök
1904987 Megyer
1905157 Somlójenõ
1906327 Bakonypölöske
1909502 Vid
1909733 Vigántpetend
1910001 Nagydém
1915088 Hetyefõ
1916595 Oroszi
1921607 Pápasalamon
1923001 Kisszõlõs
1923922 Bakonyszentiván
1928671 Gyepükaján
1928972 Pusztamiske
1929993 Zalaerdõd
1932814 Csögle
Zala megye
2002103 Maróc
2003188 Iborfia
2003434 Lasztonya
2003726 Zebecke
2004473 Kányavár
2005218 Nagygörbõ
2006530 Pusztamagyaród
2006549 Vindornyalak
2007782 Döbröce
2007968 Murarátka
2007986 Bucsuta
2008439 Bánokszentgyörgy
2008615 Szentliszló
2010649 Csertalakos
2010889 Lispeszentadorján
2011059 Baglad
2011165 Szentpéterúr
2012830 Bezeréd
2013082 Kozmadombja
2014225 Szentmargitfalva
2014298 Ramocsa
2015769 Esztergályhorváti
2016249 Kiscsehi
2016920 Pusztaapáti
2018023 Nemesrádó
2018096 Zalaszentjakab
2019895 Hernyék
2020039 Gétye
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2020941 Kistolmács
2022080 Kerkakutas
2024590 Zajk
2025478 Oltárc
2026161 Szijártóháza
2028778 Dióskál
2029656 Pat
2031529 Kerecseny
2033978 Csörnyeföld

II. A hátrányos helyzetû települések és KSH azonosítóik jegyzéke
Bács-Kiskun megye
0302149 Foktõ
0302705 Pálmonostora
0302954 Felsõszentiván
0303230 Fajsz
0305856 Kunadacs
0307524 Drágszél
0307728 Kunbaracs
0308095 Imrehegy
0308305 Bócsa
0308350 Harkakötöny
0308785 Újsolt
0310472 Császártöltés
0310533 Dávod
0312025 Csólyospálos
0312344 Csengõd
0312937 Hercegszántó
0313806 Kömpöc
0314058 Fülöpszállás
0314544 Tataháza
0315158 Zsana
0315431 Petõfiszállás
0316018 Mélykút
0316939 Orgovány
0318166 Kéleshalom
0318670 Páhi
0319789 Kecel
0319947 Szalkszentmárton
0321120 Szentkirály
0324998 Tázlár
0325937 Balotaszállás
0325955 Nagybaracska
0326383 Gátér
0326471 Csátalja
0327234 Bácsborsód
0327571 Kelebia
0328158 Kisszállás
0328820 Szeremle
0330605 Kaskantyú
0330632 Miske
0331918 Kunpeszér
0332823 Bugac
0333604 Újtelek
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0333631 Bugacpusztaháza
0334096 Móricgát
Baranya megye
0202653 Nagyharsány
0203018 Szebény
0203337 Ivánbattyán
0203346 Ivándárda
0203780 Ócsárd
0204136 Töttös
0204516 Rózsafa
0204543 Feked
0205403 Babarc
0205528 Szörény
0206062 Újpetre
0206886 Aranyosgadány
0206992 Kõvágótöttös
0207074 Vázsnok
0207126 Hetvehely
0208572 Kétújfalu
0209007 Szalatnak
0209186 Dunaszekcsõ
0209450 Márfa
0209636 Görcsönydoboka
0210542 Kémes
0211217 Szûr
0211518 Rádfalva
0212751 Gerde
0212849 Kisjakabfalva
0213365 Botykapeterd
0213675 Tengeri
0213851 Csertõ
0214191 Nagyváty
0215051 Matty
0215495 Basal
0215635 Tarrós
0216355 Szentlászló
0216498 Egyházasharaszti
0216805 Kékesd
0216984 Szellõ
0217419 Drávafok
0217604 Liget
0217835 Fazekasboda
0219008 Belvárdgyula
0219725 Versend
0219910 Kiskassa
0220279 Véménd
0220552 Királyegyháza
0220899 Boda
0221519 Pécsbagota
0221892 Bogádmindszent
0222071 Velény
0222211 Szõke
0222266 Pócsa
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0222576 Csonkamindszent
0223162 Bükkösd
0223542 Magyarlukafa
0223807 Somogyapáti
0224226 Kovácshida
0224402 Vékény
0224712 Szilvás
0224925 Bisse
0224952 Vásárosbéc
0225070 Somogyhatvan
0225821 Erdõsmárok
0227021 Kisharsány
0227401 Egyházaskozár
0228538 Vajszló
0228608 Drávaszabolcs
0228741 Sellye
0228927 Nagytótfalu
0229540 Mozsgó
0230030 Drávaszerdahely
0230614 Csarnóta
0231431 Husztót
0231936 Illocska
0232009 Szentdénes
0232373 Diósviszló
0233215 Kisnyárád
0233279 Alsószentmárton
0233482 Sátorhely
0233899 Nagydobsza
0233905 Kisdobsza
0233932 Hobol
Békés megye
0403106 Kétsoprony
0403461 Kétegyháza
0404279 Kamut
0405397 Pusztaföldvár
0407393 Gerendás
0408244 Nagyszénás
0409511 Gádoros
0411873 Mezõhegyes
0412256 Füzesgyarmat
0420455 Csanádapáca
0422752 Kaszaper
0425502 Csárdaszállás
0426189 Békéssámson
0427438 Örménykút
0429531 Vésztõ
0432957 Elek
0433297 Hunya
0434078 Csabaszabadi
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
0502291 Tiszabábolna
0502820 Abaújlak
0503717 Tiszadorogma
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0503957 Viszló
0504233 Aszaló
0504914 Trizs
0505591 Izsófalva
0505865 Egerlövõ
0506655 Hejõbába
0507038 Lénárddaróc
0507223 Vadna
0507588 Felsõregmec
0508086 Ináncs
0508396 Boldva
0510728 Edelény
0511110 Szuhakálló
0511350 Damak
0511378 Füzérkomlós
0511819 Kurityán
0512210 Tállya
0512487 Újcsanálos
0512557 Fancsal
0512982 Vilyvitány
0513356 Égerszög
0513374 Kázsmárk
0513763 Telkibánya
0513833 Mezõcsát
0513888 Tiszakeszi
0514401 Bodrogolaszi
0514492 Ózd
0514702 Kissikátor
0515149 Vámosújfalu
0515608 Gesztely
0515680 Jósvafõ
0516054 Sajószentpéter
0516559 Komlóska
0516638 Sajópetri
0516753 Szalonna
0516799 Borsodszirák
0517109 Füzér
0517136 Hernádszentandrás
0518184 Baktakék
0518306 Tokaj
0518379 Mezõnagymihály
0519105 Zubogy
0519406 Bükkmogyorósd
0519576 Krasznokvajda
0520482 Alsóberecki
0521193 Radostyán
0521546 Múcsony
0521564 Girincs
0521670 Sajókápolna
0521740 Tarcal
0522479 Sajólászlófalva
0522503 Erdõhorváti
0522558 Onga
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0522628 Ónod
0523029 Rudabánya
0523223 Alsóregmec
0524156 Négyes
0524165 Hernádkak
0524420 Pere
0525159 Bánhorváti
0526356 Berzék
0526602 Köröm
0526745 Parasznya
0527049 Becskeháza
0527173 Sajólád
0527410 Putnok
0527456 Szendrõlád
0527669 Dubicsány
0527890 Bükkaranyos
0527942 Halmaj
0528051 Tolcsva
0528398 Tiszalúc
0528732 Gagyapáti
0528787 Taktakenéz
0528875 Kishuta
0529151 Vágáshuta
0530483 Forró
0530508 Karos
0530669 Borsodbóta
0531006 Bózsva
0531510 Szegilong
0531778 Olaszliszka
0531954 Debréte
0532090 Királd
0532683 Perecse
0532762 Felsõnyárád
0532993 Kács
0533048 Encs
0520969 Gibárt
0533093 Alacska
0533808 Bodrogkisfalud
0533817 Szegi
0534069 Ormosbánya
0534120 Rudolftelep
0534272 Farkaslyuk
Csongrád megye
0605379 Csanádpalota
0605546 Zákányszék
0606284 Pitvaros
0606354 Pusztamérges
0607755 Óföldeák
0607834 Derekegyház
0609210 Földeák
0612265 Székkutas
0612779 Nagylak
0612797 Ópusztaszer
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0617233 Nagymágocs
0619974 Fábiánsebestyén
0621412 Üllés
0622293 Csanytelek
0622646 Felgyõ
0622992 Eperjes
0623676 Balástya
0625900 Tömörkény
0628592 Pusztaszer
0629179 Nagytõke
0630535 Dóc
0631079 Öttömös
0632285 Csengele
0633020 Forráskút
Fejér megye
0705689 Mezõkomárom
0706576 Mezõszentgyörgy
0707001 Nagykarácsony
0707506 Lajoskomárom
0716948 Mátyásdomb
0725283 Alsószentiván
0726824 Alap
0734342 Daruszentmiklós
Gyõr-Moson-Sopron megye
0803753 Rábcakapi
0803887 Szerecseny
0804172 Tárnokréti
0804376 Lázi
0806239 Vadosfa
0806770 Markotabödöge
0810047 Csáfordjánosfa
0813912 Magyarkeresztúr
0815273 Rábaszentandrás
0822442 Edve
0824208 Sobor
0826444 Maglóca
0830191 Csér
Hajdú-Bihar megye
0902307 Kaba
0902918 Balmazújváros
0904118 Hortobágy
0904817 Zsáka
0906187 Nyíradony
0906266 Hosszúpályi
0908989 Vámospércs
0910393 Hajdúhadház
0911925 Újtikos
0914003 Nyíracsád
0914678 Darvas
0915167 Bakonszeg
0917455 Kokad
0919099 Szentpéterszeg
0919956 Biharkeresztes
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0923214 Téglás
0925964 Konyár
0928103 Nádudvar
0929887 Bihartorda
0930845 Tiszagyulaháza
0931097 Hajdúsámson
0932294 Nyírábrány
0932382 Nyírmártonfalva
Heves megye
1002981 Egerfarmos
1003513 Visznek
1004084 Hevesvezekény
1007180 Sarud
1009052 Tarnaszentmária
1010621 Bükkszenterzsébet
1011411 Halmajugra
1012070 Pétervására
1012432 Fedémes
1012821 Egerbakta
1013338 Gyöngyösoroszi
1013879 Ivád
1014526 Heves
1014933 Bodony
1016841 Csány
1018281 Kisköre
1023445 Zaránk
1024147 Verpelét
1027012 Váraszó
1027623 Újlõrincfalva
1028079 Kerecsend
1031662 Mezõtárkány
Jász-Nagykun-Szolnok megye
1605254 Kuncsorba
1607418 Kengyel
1609627 Tiszatenyõ
1610773 Tiszabõ
1611235 Kõtelek
1612441 Abádszalók
1614836 Zagyvarékas
1615574 Nagykörû
1617145 Kenderes
1617695 Tiszasüly
1620428 Szelevény
1620446 Tiszainoka
1621494 Tiszasas
1622798 Jászkisér
1622929 Jászágó
1623579 Jászfelsõszentgyörgy
1624086 Jászivány
1629382 Örményes
1634050 Hunyadfalva
1634175 Csataszög
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Komárom-Esztergom megye
1106664 Ete
1106682 Aka
1118272 Csép
1133640 Csém
Nógrád megye
1202778 Ludányhalászi
1203665 Cered
1203993 Héhalom
1204251 Ecseg
1204330 Mátraszõlõs
1204844 Terény
1205324 Herencsény
1207621 Alsótold
1208156 Drégelypalánk
1208642 Kálló
1208855 Karancskeszi
1210199 Szarvasgede
1212131 Nógrádmegyer
1213842 Kozárd
1215370 Etes
1216391 Nagybárkány
1218494 Garáb
1218625 Karancsalja
1219497 Nógrádsipek
1219798 Szalmatercs
1221041 Karancslapujtõ
1221102 Nagylóc
1222594 Cserhátsurány
1224332 Mátraszele
1224439 Dorogháza
1225496 Endrefalva
1225788 Salgótarján m.j.
1201526 Somoskõújfalu
1226295 Kisbárkány
1226833 Iliny
1226897 Karancsság
1226967 Magyargéc
1227915 Mohora
1228389 Kazár
1232319 Cserhátszentiván
1232896 Tar
1233312 Felsõtold
1233400 Kishartyán
1233525 Mátraterenye
1233534 Bátonyterenye
1234281 Nagykeresztúr
Pest megye
1302769 Tápiószõlõs
1304978 Ipolytölgyes
1311004 Jászkarajenõ
1324466 Mikebuda
1332771 Kocsér
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Somogy megye
1402477 Csombárd
1403203 Nyim
1403416 Somogyszil
1403735 Bárdudvarnok
1403799 Csákány
1404826 Kisgyalán
1404835 Somogyzsitfa
1405193 Szorosad
1405263 Karád
1405351 Kára
1405810 Szõkedencs
1405971 Csokonyavisonta
1406141 Patalom
1406877 Visz
1407056 Öreglak
1408703 Büssü
1410986 Szulok
1412168 Patca
1413781 Kiskorpád
1414854 Szabadi
1416407 Tótújfalu
1417446 Kelevíz
1417561 Nemesvid
1418546 Somogyszob
1419442 Somogyvár
1419770 Osztopán
1420598 Nagycsepely
1421449 Nagyberki
1421652 Nagybajom
1421856 Somogyvámos
1422026 Fonó
1424615 Tapsony
1425043 Somogybükkösd
1425371 Magyaregres
1425511 Nemeskisfalud
1425867 Kaposhomok
1426453 Kadarkút
1426532 Böhönye
1427270 Csömend
1427368 Segesd
1427784 Iharosberény
1428264 Gadács
1428291 Lábod
1428316 Bábonymegyer
1428714 Andocs
1428963 Somogyjád
1429780 Vízvár
1430474 Babócsa
1430571 Gölle
1430775 Hosszúvíz
1431352 Darány
1432115 Ötvöskónyi
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1432470 Somogybabod
1432674 Rinyakovácsi
1432780 Simonfa
1432799 Barcs
1433376 Miklósi
1434184 Alsóbogát
1434193 Kaszó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1502945 Biri
1503629 Géberjén
1503647 Döge
1503850 Tiszabercel
1504312 Tarpa
1504491 Sényõ
1504774 Szakoly
1507445 Kocsord
1507472 Berkesz
1507676 Gyulaháza
1507843 Jánkmajtis
1507904 Nyírcsaholy
1508554 Tiszakanyár
1508998 Túrricse
1509238 Nyírgyulaj
1509654 Ilk
1509751 Kisszekeres
1509919 Tuzsér
1510117 Újkenéz
1510126 Gyõrtelek
1510807 Nyírparasznya
1510852 Érpatak
1511129 Olcsva
1511271 Nyírlugos
1512186 Pátroha
1512274 Nyírmada
1512672 Kisvarsány
1512928 Csaholc
1513000 Gemzse
1513019 Hodász
1513037 Zsurk
1513046 Szamosszeg
1513143 Jéke
1513213 Tunyogmatolcs
1513541 Tiszaszalka
1513639 Besenyõd
1513860 Pusztadobos
1514359 Kékcse
1514377 Fülpösdaróc
1514447 Tiszatelek
1514508 Dombrád
1514845 Nyírbátor
1515963 Balsa
1516300 Szamoskér
1516522 Nyírvasvári
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1516629 Magy
1516665 Kölcse
1516957 Tornyospálca
1517075 Jánd
1517215 Porcsalma
1517224 Petneháza
1517428 Rozsály
1517817 Tiszabecs
1517826 Mándok
1518324 Vásárosnamény
1518528 Eperjeske
1518591 Vaja
1518795 Darnó
1519169 Szabolcs
1519211 Nábrád
1519424 Kisar
1519655 Máriapócs
1520172 Tiszabezdéd
1520260 Tivadar
1520677 Beregsurány
1521290 Laskod
1521485 Nagydobos
1522053 Szabolcsbáka
1522284 Ófehértó
1523269 Nyírmeggyes
1523685 Pátyod
1524095 Csengersima
1524448 Tiszacsécse
1524581 Rohod
1525441 Benk
1525636 Ibrány
1525928 Nyírkércs
1525973 Nyírcsászári
1526480 Barabás
1526958 Balkány
1527252 Tiszanagyfalu
1527261 Tisztaberek
1527322 Vámosatya
1527544 Tiszaszentmárton
1527924 Ópályi
1527988 Nagyszekeres
1528060 Nyírtass
1528431 Kék
1528440 Nyírgelse
1528893 Geszteréd
1529416 Csaroda
1529443 Gulács
1529559 Panyola
1529799 Méhtelek
1529911 Tákos
1529975 Anarcs
1530641 Csenger
1530979 Levelek
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1531158 Nyírbogát
1531477 Nyírjákó
1531750 Milota
1531820 Uszka
1531857 Ramocsaháza
1531972 Paszab
1532452 Nyírkáta
1532577 Papos
1532656 Mezõladány
1532869 Kérsemjén
1533747 Tiszavid
1533774 Gyüre
1533783 Nagyvarsány
1534388 Szorgalmatos
Tolna megye
1702565 Döbrököz
1702796 Nak
1703425 Bogyiszló
1703869 Kistormás
1704464 Szakály
1705661 Ozora
1705731 Gerjen
1709371 Pálfa
1711563 Alsónyék
1713620 Mucsfa
1714100 Kajdacs
1714304 Závod
1715006 Németkér
1715459 Regöly
1715820 Felsõnána
1716452 Nagyvejke
1718980 Fadd
1720561 Újireg
1720701 Mórágy
1720783 Simontornya
1724192 Fácánkert
1728909 Bátaapáti
1730094 Csikóstõttõs
Vas megye
1802839 Nemeskocs
1802927 Duka
1803197 Rábahídvég
1803674 Nemeskeresztúr
1804190 Köcsk
1805953 Kissomlyó
1808226 Hegyhátszentpéter
1809195 Vásárosmiske
1810232 Egyházashetye
1810384 Bejcgyertyános
1810676 Halogy
1812247 Kemenesmagasi
1812317 Andrásfa
1814067 Pápoc
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1819488 Csehi
1819743 Olaszfa
1820932 Szakonyfalu
1820996 Kemenespálfa
1822390 Csönge
1823108 Pankasz
1823287 Felsõszölnök
1824837 Nagytilaj
1825423 Magyarszombatfa
1825760 Meggyeskovácsi
1826806 Rönök
1827793 Szergény
1827997 Szemenye
1832920 Nagykölked
Veszprém megye
1904066 Küngös
1904288 Kispirit
1904321 Bodorfa
1904668 Mihályháza
1905087 Lovászpatona
1905555 Nemeshany
1905652 Nemesgörzsöny
1907092 Szentbékkálla
1907250 Hosztót
1907287 Bakonykoppány
1907427 Bazsi
1909292 Gecse
1910065 Szentimrefalva
1910409 Németbánya
1910445 Egyházaskeszõ
1911545 Szentjakabfa
1912478 Kemenesszentpéter
1914243 Somlóvecse
1916142 Külsõvat
1916692 Szõc
1917172 Dabronc
1918856 Lókút
1919336 Veszprémgalsa
1921403 Nagypirit
1921777 Vanyola
1922220 Marcaltõ
1923597 Zalaszegvár
1925849 Rigács
1926204 Várkeszõ
1926374 Magyargencs
1926417 Bakonyszücs
1927058 Békás
1927818 Homokbödöge
1928370 Apácatorna
1929072 Kisberzseny
1929294 Marcalgergelyi
1931307 Adorjánháza
1932878 Csót
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Zala megye
2002529 Várfölde
2002662 Milejszeg
2003124 Szentkozmadombja
2004163 Bödeháza
2004950 Ortaháza
2004969 Tormafölde
2006071 Keménfa
2006169 Nemesapáti
2007579 Zalabaksa
2007658 Nemeshetés
2008059 Nemesszentandrás
2008916 Magyarföld
2009168 Belezna
2009380 Zalaújlak
2009812 Kisgörbõ
2010348 Zalakomár
2011475 Lendvajakabfa
2011800 Vindornyaszõlõs
2012539 Gyûrûs
2012760 Nagybakónak
2012946 Garabonc
2012991 Galambok
2013055 Kissziget
2013091 Zalaszentmárton
2013921 Iklódbördõce
2015097 Baktüttös
2016896 Zalaigrice
2017118 Resznek
2017853 Szilvágy
2019859 Nemespátró
2019929 Bókaháza
2020543 Szalapa
2020835 Orbányosfa
2021139 Börzönce
2022141 Mikekarácsonyfa
2024262 Egeraracsa
2024776 Padár
2025052 Orosztony
2026268 Valkonya
2027465 Pusztaederics
2029489 Kerkabarabás
2030067 Szentpéterfölde
2031291 Bocska
2032267 Kilimán
2032513 Pördefölde
2033987 Muraszemenye
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2. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelethez

Pályázati adatlap a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez

A B C D E F G H I J K L

Megye neve

Települési
önkormányzat

neve és
elektronikus
elérhetõsége

Települési
önkormányzat
KSH azonosító

kódja

A Rendelet
1. melléklete
alapján leg-

hátrányosabb
helyzetû (1),

hátrányos
helyzetû (2),

egyéb (3)
település1

A településen
a pályázat

benyújtásának
idõpontjában
nyilvántartott

rendszeres
gyermek-

védelmi kedvez-
ményben
részesülõ

gyermekek
száma

A támogatásból
szociális nyári

gyermek-
étkeztetésben

részesülõ
gyermekek

tervezett száma2

Önerõbõl
szociális nyári

gyermek-
étkeztetésben

részesülõ
gyermekek

tervezett száma3

Étkeztetési
napok tervezett

száma
(45 és 55 között)

Elvi étkeztetési
napok száma
(F és H oszlop

szorzata)

Pályázott
támogatási

összeg
forintban

(I oszlop × 370 Ft/ 
nap)

Jelölje X-szel, ha4

vállalja a
Rendelet 6. § (4) 

a) pontjában
foglalt feltételt

vállalja a
Rendelet 6. § (4) 

b) pontjában
foglalt feltételt

            

Kelt:
                        P. H.

polgármester aláírása jegyzõ aláírása

1 A megfelelõ számot írja be.
2 Ha a D oszlop kódja 1-es, legfeljebb az E oszlopban lévõ adat;
ha a D oszlop kódja 2-es, legfeljebb az E oszlopban lévõ adat 75%-a;
ha a D oszlop kódja 3-as, legfeljebb az E oszlopban lévõ adat 50%-a lehet.
3 Ahány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek tekintetében, önerõbõl történõ finanszírozással vállalja a települési önkormányzat a szociális nyári
gyermekétkeztetést.
1-es kód esetén lehet nulla;

2-es kód esetén ha az F oszlop £ E oszlop 50 %-a, akkor nulla, különben G = F – E oszlop 50%-a;
3-as kód esetén minimum az F oszloppal egyezõen.
4 A vállalás leírása a pályázati adatlap mellékletét kell képezze. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat mely kistermelõtõl, mezõgazdasági vállalkozótól,
milyen értékben és módon, milyen alapanyagot, élelmiszert, illetve ételt kíván beszerezni, továbbá, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember
közremûködésével tervezi megszervezni a gyermekek felügyeletét, illetve a szabadidõs programokat. A szabadidõs programoknak csak a típusát és az idõtartamát kell röviden
ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetõség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
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3. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelethez

Elszámolási adatlap a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrõl                                   1. oldal

A B C D E F

Megye neve Települési önkormányzat neve
Települési önkormányzat

KSH azonosító kódja

A Rendelet 1. melléklete alapján
leghátrányosabb helyzetû (1),

hátrányos helyzetû (2), egyéb (3)
település1

A településen a pályázat
benyújtásának idõpontjában

nyilvántartott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben

részesülõ gyermekek száma
(egyezõen a 2. melléklet E

oszlopával)

A szociális nyári
gyermekétkeztetésben
támogatásból részesülõ

gyermekek tervezett száma
(egyezõen a Rendelet 2. melléklet

F oszlopával)

1 A megfelelõ számot írja be.

Elszámolási adatlap a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrõl                                   2. oldal

G H I J K L M N O

Étkeztetési napok
tervezett száma

(egyezõen a Rendelet
2. melléklet

H oszlopával)

Elvi étkeztetési napok
tervezett száma
a támogatásból

(egyezõen a Rendelet
2. melléklet
I oszlopával)

Nyári étkeztetési
napok tényleges

száma a támogatásból 
(45 és 55 között)

A támogatásból nyári
étkeztetésben

részesülõ gyermekek
összesített száma2

A támogatásból nyári
étkeztetésben

részesülõ gyermekek
tényleges száma

(J oszlop osztva az
I oszloppal)

A támogatásból
finanszírozható nyári

étkeztetésben
részesülõ gyermekek

száma3

Kiutalt támogatási
összeg forintban

Ténylegesen
felhasznált állami

támogatás4

Saját finanszírozásból
nyári étkeztetésben

részesülõ gyermekek
összesített száma5

2 A támogatásból naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x támogatásból étkezõ gyermeklétszám).
3 leghátrányosabb helyzetû településnél megegyezik az E oszloppal; hátrányos helyzetû településnél E × 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E oszlop; egyéb esetben, ha
E × 0,5< P, akkor E x 0,5, különben P oszlop.
4 A ráfordított összeg, de ha J< L × I, akkor legfeljebb J × 370 Ft, különben legfeljebb L × I × 370 Ft.
5 A települési önkormányzat finanszírozásából (önerõbõl) naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x támogatásból étkezõ gyermeklétszám).
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Elszámolási adatlap a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésrõl                                   3. oldal

P Q R S T U

Saját finanszírozásból
nyári étkeztetésben részesülõ

gyermekek száma
(O oszlop osztva az I oszloppal)

Jelölje X-szel, ha

Másik települési önkormányzat
részére átadott támogatási összeg

a Rendelet 4. § (5) bekezdése
alapján8

Visszafizetendõ állami támogatás
összege9

A települési önkormányzat a nyári
étkeztetést melegétellel (1),

felmelegíthetõ készétellel (2),
vagy mindkettõvel (3) biztosította1

Az ételt a támogatás legalább
30%-ának megfelelõ értékben

az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
szerinti kistermelõ, mezõgazdasági 

vállalkozó által elõállított
alapanyagból biztosították6

Biztosították a gyermekek
felügyeletét legalább az étkezés

idõtartama alatt és/vagy
szabadidõs programok

szervezését7

Kelt:
                        P. H.

polgármester aláírása jegyzõ aláírása

6 A megvalósult feladat leírása, valamint a kistermelõ, mezõgazdasági vállalkozó által kiállított számla vagy a vele kötött szerzõdés másolata az elszámoló adatlap mellékletét
kell, hogy képezze. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat mely kistermelõtõl, vállalkozótól, milyen értékben és módon, milyen alapanyagot, élelmiszert,
illetve ételt szerzett be. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetõség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési
önkormányzat milyen módon és formában, hány ember közremûködésével szervezte meg a gyermekek felügyeletét, illetve a szabadidõs programokat. A szabadidõs
programoknak csak a típusát és az idõtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetõség szerint az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
8 Az összeget átvevõ önkormányzat átvételt és felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell, hogy képezze.
9 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendõ) adat szerepelhet itt! Visszautalás esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti 
terhelési értesítõ vagy bankszámlakivonat települési önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az igazgatóságnak.

Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.
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A vidékfejlesztési miniszter 35/2011. (IV. 29.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési
támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-ben november 1. és november 30. között lehet benyújtani a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER
HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához.”

2. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet postai úton 2011-ben november 1. és november 30. között lehet benyújtani a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER
HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához.”

3. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
 vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1129/2011. (IV. 29.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, 
fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 
1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévõ közúti

határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i
Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt az 1. Kiegészítés bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására; 

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. Kiegészítés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. jóváhagyja az 1. Kiegészítés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli az 1. Kiegészítés végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

 Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza 
és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza
határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út

Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice)
szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott
szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására; 

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 38/2011. (IV. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 51. §-a alapján, a nemzetgazdasági miniszter
javaslatára

dr. Horváth Endrét, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl

– 2011. április 30-ai hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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