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II. Tör vé nyek

2011. évi LXXV. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl*

Az Országgyûlés a korábbi idõszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintû probléma kezelése, az egyes
devizák jelentõs árfolyam-ingadozási hatásának átmeneti tompítása és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezõk helyzetének
kiszámíthatóbbá tétele, továbbá a lakóingatlanok egyidejû, tömeges kényszerértékesítésének és az ingatlanpiacra gyakorolt káros
hatásainak megelõzése érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:
1. devizakölcsön: a természetes személy mint adós vagy adóstárs és a pénzügyi intézmény között létrejött olyan
kölcsönszerzõdés alapján fennálló tartozás, amelynél
a) a kölcsön nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen,
b) a törlesztési kötelezettséget a hiteladós forintban teljesíti, és
c) a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog;
2. fedezeti ingatlan: lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ hiteltartozás biztosítására jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan,
ha a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ lejárt tartozás megfizetése tekintetében több mint 90 napos késedelem áll fenn;
3. fizetéskönnyítõ program: devizakölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében
a pénzügyi intézmény és a hiteladós között létrejött olyan – nem e törvény hatálya alá tartozó – megállapodás,
amelynek eredményeként a hiteladóst egy meghatározott idõtartamra a megállapodás megkötése elõtt fennálló havi
törlesztési kötelezettségénél kisebb havi törlesztési kötelezettség terheli;
4. gyûjtõszámlahitel: gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján a devizakölcsön törlesztése során
a rögzített árfolyam alkalmazása miatt a hiteladós által meg nem fizetett törlesztõrészlet-hányad finanszírozására,
a devizakölcsön tekintetében hitelezõnek minõsülõ pénzügyi intézmény által a hiteladósnak forintban,
a devizakölcsön ingatlanfedezetével azonos ingatlanra érvényesíthetõ jelzálogjog fedezete mellett a rögzített
árfolyam alkalmazásának idõszaka alatt folyósított kölcsön;
5. hiteladós: az a természetes személy, aki pénzügyi intézménnyel devizakölcsönre vonatkozóan kölcsönszerzõdést
kötött és e szerzõdésbõl eredõen tartozása áll fenn;
6. hitelezõ: lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ követeléssel rendelkezõ személy;
7. kényszerértékesítés kezdeményezése:
a) zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlása érdekében a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése

iránti intézkedés megtétele, ideértve a már megkezdett, de jogszabály alapján felfüggesztett értékesítés
folytatása iránti intézkedés megtételét is;

b) végrehajtási kérelem elõterjesztése a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ tartozás behajtására irányuló bírósági
végrehajtás elrendelésére; kivéve, ha a hitelezõ a végrehajtási kérelemben kifejezetten kizárja 2014. december 31.
elõtt a fedezeti ingatlanra vezetett végrehajtást és e nyilatkozatának késõbbi megváltoztatását;

8. lakáshitel-szerzõdés: magyarországi lakóingatlanra alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított
jelzálogjogot is – fedezete mellett a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások 4. pontja szerinti fogyasztó és pénzügyi intézmény által kötött hitel-
vagy kölcsönszerzõdés;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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9. lakóingatlan: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá
tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetõleg gazdasági épület,
épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese;
10. pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben
meghatározott fogalom, ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ és ott jogszerûen tevékenységet végzõ, a Magyar
Köztársaság területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is;
11. rögzített árfolyam: a devizakölcsön törlesztése körében a pénzügyi intézmény által a forinttal szemben alkalmazott
átváltási árfolyam;
12. rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka: azon idõszak, amely alatt a pénzügyi intézmény a devizakölcsön törlesztési
kötelezettség hiteladóst terhelõ hányadának meghatározása során a rögzített árfolyamot alkalmazza, és a keletkezõ
különbözetre gyûjtõszámlahitelt folyósít;
13. természetes személy:
a) a magyar állampolgár és az a személy, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 

tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szerint – a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel
rendelkezik,

c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvényben (a továbbiakban: Tv.) foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással
rendelkezik,

d) a hontalan, ha a Tv.-ben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.
(2) A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró esetén

a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz. A rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka
a) kezdõ idõpontja a felek által kötött, a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdés alapján a hiteladós által

tett, közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ nyilatkozat pénzügyi intézmény részére történõ átadás
idõpontját követõ, a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következõ második törlesztési esedékességi
nap,

b) záró idõpontja a kezdõ idõponttól számított 36 hónap, de legkésõbb 2014. december 31. napja, amennyiben
a hiteladós devizakölcsönbõl eredõ – a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló – tartozása
megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 91. napja, amennyiben pedig
a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és gyûjtõszámlahitelre
vonatkozó hitelkeret-szerzõdést a hitelezõ felmondta, a felmondás napja.

(3) Amennyiben a hitelezõ a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény alapján
összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozik, akkor a 6–9. §-ban foglaltak alkalmazása során az összevont alapú
felügyelet hatálya alá tartozó hitelezõk egyetlen hitelezõnek minõsülnek.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában, a 2. § (3) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása során
devizakölcsönbõl eredõ tartozásnak minõsül az életbiztosítási szerzõdéssel kombinált devizakölcsön esetén az
életbiztosítási szerzõdésben, a lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel kombinált devizakölcsön esetén
a lakás-elõtakarékossági szerzõdésben vállalt, lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségbõl eredõ tartozás is.

2. Állami kezességvállalás

2. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a kezességvállalás iránt igényt jelentett be, a Magyar Állam
a) készfizetõ kezesként felel a gyûjtõszámlahitelbõl eredõ tartozások 100%-áért a rögzített árfolyam alkalmazási

idõszaka alatt,
b) egyszerû kezesként felel a gyûjtõszámlahitelbõl eredõ, legfeljebb a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró

idõpontjában fennálló tartozások 25%-áért a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontját követõen.
(2) A kezességvállalásért a gyûjtõszámlahitelt nyújtó pénzügyi intézmény a Magyar Állam részére kezességvállalási díjat

fizet. A pénzügyi intézmény a kezességvállalási díjat semmilyen módon nem háríthatja át a hiteladósra. Az Európai
Unió állami támogatási szabályainak való megfelelés érdekében a kezességvállalási díj támogatástartalmat nem
tartalmaz, mértékét, számításának és megfizetésének módját kormányrendelet határozza meg.
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(3) A kezesség érvényesítésére a pénzügyi intézmény akkor jogosult, ha
a) a készfizetõ kezesség esetén a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt a pénzügyi intézmény a hiteladós

90 napot meghaladó fizetési késedelme vagy a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtás miatt
a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést felmondta,

b) az egyszerû kezesség esetén a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontját követõen a pénzügyi
intézmény a hiteladós 90 napot meghaladó fizetési késedelme vagy a fedezeti ingatlannal szemben megindított
végrehajtás miatt a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést felmondta és
a követelés nem térült meg bírósági végrehajtás útján vagy a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli
értékesítésével, és ezen eljárások a követelés behajthatatlansága miatt fejezõdtek be, vagy kerültek
felfüggesztésre.

(4) A pénzügyi intézmény a kezesség érvényesítését a jogosultsága megnyílásától számított 180 napon belül
kezdeményezheti az állami adóhatóságnál.

(5) Ha a kezesség érvényesítése vagy a tartozás behajtása során az állami adóhatóság megállapítja, hogy a természetes
személy a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötése során hamisított, valótlan tartalmú irattal,
nyilatkozattal megtévesztette a pénzügyi intézményt, akkor a természetes személynek a kezesség érvényesítésekor
kifizetett összeg 150%-át kell megfizetnie.

3. A gyûjtõszámlahitel részletes szabályai

3. § (1) Gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötését a hiteladós 2011. év december hónap 31. napjáig
írásban kezdeményezheti a devizakölcsön tekintetében hitelezõnek minõsülõ pénzügyi intézménynél, ha legkésõbb
a gyûjtõszámlahitel elsõ folyósításáig megfelel a következõ feltételeknek:
a) a hiteladós devizakölcsönbõl származó fizetési késedelme nem haladja meg 90 napot,
b) a hiteladós nem áll fizetéskönnyítõ program hatálya alatt,
c) a devizakölcsön végsõ lejárata 2014. december 31. napját követõ idõpont,
d) a fedezetül szolgáló, zálogjoggal terhelt lakóingatlan pénzügyi intézmény által meghatározott forgalmi értéke

a fedezetként történõ elfogadáskor nem haladta meg a 30 millió forintot,
e) amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított

jelzálogjog terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot
meghaladó késedelem, és

f) a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban.
(2) A rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt a hiteladós nem állhat más állami fizetéskönnyítõ program hatálya alatt.
(3) A hiteladós jogosult valamennyi, e törvény feltételeinek megfelelõ devizakölcsönéhez kapcsolódóan

gyûjtõszámlahitelre vonatkozó kérelmet benyújtani.
(4) A pénzügyi intézmény gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt a hiteladóssal, ha a hiteladós

kezdeményezi annak megkötését és megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.

4. § (1) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésnek a következõ feltételeknek kell megfelelnie:
a) a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának záró idõpontjáig a pénzügyi intézmény a hiteladós devizakölcsönbõl 

eredõ bármely fizetési kötelezettségének teljesítése esetén, annak tényleges elszámolásakor a pénzügyi
intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbség forint összegét,
a teljesítés elszámolásával egyidejûleg a gyûjtõszámlahitelbõl történõ folyósítással biztosítja,

b) a pénzügyi intézmény a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésbõl eredõ fizetési kötelezettséget
a hiteladóssal szemben a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjáig nem állapít meg, ezt követõen
a záró idõpontban fennálló gyûjtõszámlahitel-tartozás alapulvételével az annuitás szabályai szerint havi
törlesztési kötelezettséget állapít meg,

c) a gyûjtõszámlahitel háromhavonta tõkésíthetõ, három hónapos kamatperiódusra meghatározott ügyleti kamata
nem haladhatja meg
ca) a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjáig a kamatperiódus kezdõ idõpontjával érintett

hónap elsõ napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékét,
cb) a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontját követõen a futamidõ végéig a pénzügyi

intézmény által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci
kamat mértékét,
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d) a hitelbírálat során, valamint a szerzõdésszerû teljesítése esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj
jogcímén fizetési kötelezettséget a pénzügyi intézmény a hiteladóssal szemben nem érvényesíthet,

e) amennyiben a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka kezdõ idõpontjában a devizakölcsönbõl
eredõen 90 napot meg nem haladó késedelmes tartozása áll fenn, e tartozás teljes összegének – a kezdõ
idõpontban érvényes hitelezõi törlesztési árfolyam alkalmazásával megállapított – forint ellenértékét a hiteladós
a kezdõ idõpontban a gyûjtõszámlahitel terhére végrehajtott folyósítással megfizeti.

(2) A devizakölcsön-szerzõdésnek a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötésére tekintettel történõ
módosításáért a pénzügyi intézmény a hiteladóssal szemben semmilyen költséget nem érvényesíthet.

(3) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötésével egyidejûleg a felek a devizakölcsönre vonatkozó
kölcsönszerzõdést írásban úgy módosítják, hogy
a) hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt a törlesztési kötelezettségét a rögzített árfolyam

alkalmazásával megállapított törlesztõösszeg erejéig saját erõbõl, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét
a gyûjtõszámlahitel terhére folyósított kölcsönbõl fizeti,

b) amennyiben a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt a pénzügyi intézmény által alkalmazott tényleges
törlesztési árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, a hiteladós akkor is a rögzített árfolyamon teljesíti a havi
törlesztési kötelezettségét azzal, hogy a többletbefizetést a gyûjtõszámlahitel törlesztéseként kell elszámolni,

c) amennyiben a hiteladósnak a gyûjtõszámlahitelbõl eredõen sem tõke-, sem kamattartozása nem áll fenn,
a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt a tényleges törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közül az
alacsonyabbat kell a devizakölcsön törlesztése során alkalmazni,

d) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésben meghatározott súlyos szerzõdésszegés esetén
a pénzügyi intézményt megilletõ felmondási jog a devizakölcsönre vonatkozó kölcsönszerzõdés pénzügyi
intézmény általi felmondását is megalapozza.

(4) A devizakölcsön fedezetéül szabályszerûen alapított lakóingatlant terhelõ jelzálogjog – a zálogszerzõdés módosítása
nélkül, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés és járulékai erejéig – kiterjed a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerzõdésbõl származó követelés biztosítására is. Ha a hitelkövetelés kötelezettje és a zálogtárgy
tulajdonosa különbözõ személy, ez utóbbi kifejezett írásbeli hozzájárulását is be kell szerezni.

(5) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés végsõ lejárata nem lehet korábbi, mint a devizakölcsön végsõ
lejárata. A pénzügyi intézmény a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejét – a hiteladós
életkorát is figyelembe véve – úgy határozza meg, hogy annak visszafizetése a devizakölcsön törlesztõrészletét is
figyelembe véve aránytalanul magas havi törlesztési terhet a hiteladós számára ne jelentsen. Az aránytalanul magas
havi törlesztési teher mértékét kormányrendelet határozza meg.

(6) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésben meghatározott, e törvényben nem szabályozott
feltételeket a futamidõ alatt a felek szabadon módosíthatják, amely az állami kezességvállalás érvényességét nem
érinti.

5. § (1) Ha a hiteladós elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztett összeget – amennyiben a devizakölcsönbõl eredõ tartozása
a hiteladósnak még fennáll – a devizakölcsön elõtörlesztéseként kell elszámolni. A pénzügyi intézmény
a devizakölcsönre vonatkozó teljes elõtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az elõtörlesztett összeg
a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdésbõl eredõ tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön
részleges vagy teljes elõtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a pénzügyi intézmény által alkalmazott
törlesztési árfolyamon kerülhet sor.

(2) A pénzügyi intézmény a devizakölcsön fedezetéül kikötött, ingatlanon alapított jelzálogjog törlésére vonatkozó
engedélyt akkor adja ki a zálogkötelezettnek, ha a hiteladós a devizakölcsönbõl és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerzõdésbõl eredõ tartozását maradéktalanul megfizette.

(3) A pénzügyi intézmény devizakölcsönre és a hozzá kapcsolódó gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést
kizárólag együtt mondhatja fel.

4. A lakáshitelek fedezetéül szolgáló lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendje

6. § A hitelezõ 2011. október 1-jétõl 2014. december 31-éig csak annak a fedezeti ingatlannak a kényszerértékesítését
kezdeményezheti, amelyet ilyen célra e törvény szerint kijelölt.
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7. § (1) A hitelezõ által a megyében, fõvárosban kényszerértékesítésre negyedévenként kijelölt fedezeti ingatlanok számának
a hitelezõnek a megyében, fõvárosban a tárgynegyedév elsõ napján meglévõ összes fedezeti ingatlana számához
viszonyított aránya nem haladhatja meg az e törvény 1. mellékletében az adott megyére, fõvárosra meghatározott
kényszerértékesítési kvótát. Ha a kényszerértékesítési kvóta alapján e törvény szerint kényszerértékesítésre kijelölhetõ
fedezeti ingatlanok száma tört szám, a tört számot követõ egész számnak megfelelõ számú fedezeti ingatlan jelölhetõ
ki kényszerértékesítésre.

(2) A tárgynegyedév elsõ napján meglévõ fedezeti ingatlanként nem lehet figyelembe venni azt a fedezeti ingatlant,
amelyet a hitelezõ (jogelõdje) a megelõzõ negyedévekben kényszerértékesítésre már kijelölt, vagy amelynek az
1. § (1) bekezdés 7. pont b) alpontja szerinti kényszerértékesítését a törvény hatályba lépése elõtt kezdeményezte.

(3) Ha a hitelezõ a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ követelést olyan személyre vagy szervezetre engedményezi, akinek
a tevékenységének ellenõrzése nem tartozik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban:
Felügyelet) hatáskörébe, az e követelést biztosító zálogjoggal terhelt, kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlan
a kijelölést követõ valamennyi negyedévben beleszámítandó az adott megyében, fõvárosban kényszerértékesítésre
kijelölt fedezeti ingatlanok számába.

8. § (1) A hitelezõ minden tárgynegyedév elsõ napján megyei, fõvárosi szinten megállapítja az összes fedezeti ingatlanának
a számát és a 7. §-ban foglaltak szerint kijelöli azokat, amelyek tekintetében kényszerértékesítést kezdeményez.

(2) A kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlan kényszerértékesítését a hitelezõnek a tárgynegyedév végéig
kezdeményeznie kell.

(3) Ha a fedezeti ingatlan kényszerértékesítésére vagy kényszerértékesítésének kezdeményezésére utóbb
a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ hiteltartozás megszûnése miatt nem kerül sor, a hitelezõ ehelyett – az e törvényben
foglalt feltételeknek megfelelõ – másik fedezeti ingatlant jelölhet ki kényszerértékesítésre a kényszerértékesítési
kvótát meghaladóan.

9. § (1) A hitelezõ a fedezeti ingatlanok kényszerértékesítésre történt kijelölésérõl a tárgynegyedév 15. napjáig a következõ
adatok közlésével tájékoztatja a Felügyeletet:
a) a megyében, fõvárosban a tárgynegyedév elsõ napján meglévõ összes fedezeti ingatlanának száma,
b) a kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlanok fekvése (település megnevezése), helyrajzi száma,

lakáshitel-szerzõdésben meghatározott (ilyen szerzõdési feltétel hiányában a hitelfolyósításkori) forgalmi értéke
és alapterülete ingatlanonkénti bontásban.

(2) Az a hitelezõ, akinek a tevékenységének ellenõrzése nem tartozik a Felügyelet hatáskörébe, az (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást a fogyasztóvédelmi hatóság részére teljesíti.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni a (2) bekezdés szerinti hitelezõkkel szemben a kényszerértékesítési
kvótára vonatkozó szabályok (6–8. §) és a (2) bekezdés megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) szabályai szerint jár el. E rendelkezések
az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

10. § (1) A kötelezett által lakott, lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ tartozást biztosító zálogjoggal terhelt lakóingatlan a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 257. § (2) és (3) bekezdése szerinti megállapodás
alapján, a Ptk. 257. és 258. § alkalmazásával 2011. október 1-jéig csak akkor értékesíthetõ és tehetõ közzé az árverési
hirdetmény az állami adóhatóság által üzemeltetett elektronikus árverési felületen, ha
a) a kötelezett az állami adóhatóságnál személyesen megtett és írásba foglalt nyilatkozatában az értékesítéshez

hozzájárult, vagy
b) a zálogjog olyan lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ hiteltartozást biztosít, amely esetében a hitelösszeg

a hitelfolyósításkor meghaladta a 20 millió Ft-ot, a lakóingatlan lakáshitel-szerzõdésben meghatározott forgalmi
értéke (vagy ha a lakáshitel-szerzõdés errõl nem rendelkezett, a hitelfolyósításkori forgalmi értéke) pedig
a 30 millió Ft-ot.

(2) A kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát az árverési hirdetmény közzétételét követõen nem
vonhatja vissza.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hitelezõ által a megyében, fõvárosban 2011. július 1-jétõl 2011.
október 1-jéig értékesítésre kijelölt lakóingatlanok számának a hitelezõnek a megyében, fõvárosban a tárgynegyedév
elsõ napján meglévõ, az (1) bekezdés b) pontja szerinti összes lakóingatlana számához viszonyított aránya nem
haladhatja meg a 2%-ot. Ha az értékesítésre kijelölhetõ lakóingatlanok száma tört szám, a tört számot követõ egész
számnak megfelelõ számú lakóingatlan jelölhetõ ki értékesítésre.
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(4) Ha a hitelezõ a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ követelést olyan személyre vagy szervezetre engedményezi, akinek
a tevékenységének ellenõrzése nem tartozik a Felügyelet hatáskörébe, az e követelést biztosító zálogjoggal terhelt,
értékesítésre kijelölt (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlan a kijelölést követõ valamennyi negyedévben
beleszámítandó az adott megyében, fõvárosban kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlanok számába.

(5) Az értékesítésre kijelölt (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlan értékesítését a hitelezõnek 2011. október 1-jéig
kezdeményeznie kell.

(6) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlan értékesítésére vagy értékesítésének kezdeményezésére utóbb
a lakáshitel-szerzõdésbõl eredõ hiteltartozás megszûnése miatt nem kerül sor, a hitelezõ ehelyett másik, az
(1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlant jelölhet ki értékesítésre.

(7) A hitelezõ az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlanok értékesítésre történt kijelölésérõl 2011. július 15. napjáig
a következõ adatok közlésével tájékoztatja a Felügyeletet:
a) a megyében, fõvárosban 2011. július 1. napján meglévõ összes (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlanának

száma,
b) az értékesítésre kijelölt (1) bekezdés b) pontja szerinti lakóingatlanok fekvése (település megnevezése), helyrajzi

száma, lakáshitel-szerzõdésben meghatározott (ilyen szerzõdési feltétel hiányában a hitelfolyósításkori) forgalmi
értéke és alapterülete lakóingatlanonkénti bontásban.

(8) Az a hitelezõ, akinek a tevékenységének ellenõrzése nem tartozik a Felügyelet hatáskörébe, a (7) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást a fogyasztóvédelmi hatóság részére teljesíti.

(9) A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni a (8) bekezdés szerinti hitelezõkkel szemben a (3)–(7) bekezdésben
foglaltak megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el. E rendelkezések az Fgytv.
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

5. Záró rendelkezések

11. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó állami kezesség mértékét, számításának és megfizetésének módját, valamint

érvényesítésének eljárási szabályait,
b) a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher

mértékét.

12. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2011. június 30-án lép hatályba.
(2) A 10. § és a 17. § 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 2–5. §, a 15. § és a 16. § a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba.
(4) A 6–9. § 2011. október 1-jén lép hatályba.

13. § A 2. § szerinti kezességvállalás iránti igényt a pénzügyi intézmény a 2. § (2) bekezdés szerinti kormányrendelet
hatálybalépését követõ 15 napon belül írásban bejelenti az államháztartásért felelõs miniszternek.

14. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 303. § (1) bekezdésében a „2011.
július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2011. október 1-jéig” szöveg lép.

(2) A Vht. 303. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) E § alkalmazásában lakáshitel-szerzõdés: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások 4. pontja szerinti fogyasztóval
kötött,
a) a Hpt. 2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások 5.1. pontja szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzõdés,
valamint az 5.2. pontja szerinti lakáscélú pénzügyi lízingszerzõdés, továbbá
b) ingatlanra alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is – fedezete mellett
megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerzõdés, amely esetében az adós a folyósított kölcsön összegét a fedezetként
lekötött lakóingatlan vásárlására, építésére, bõvítésére, korszerûsítésére, felújítására vagy ezek egy részére fordította,
ha a hitelfolyósításkor a hitelösszeg nem haladta meg a 20 millió Ft-ot vagy a lakóingatlannak
a lakáshitel-szerzõdésben meghatározott (vagy ha a lakáshitel-szerzõdés errõl nem rendelkezett, a hitelfolyósításkori)
forgalmi értéke a 30 millió Ft-ot.”
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(3) A Vht. a következõ 304. §-sal egészül ki:
„304. § (1) A 303. §-nak a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvénnyel megállapított (1) és (9) bekezdését azokban a devizakölcsönök
törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a kilakoltatás
foganatosítására még nem került sor.
(2) Ha a végrehajtó a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvény hatálybalépésének napján
a) már kézhez vette a lakóingatlan kiürítésének a rendõrség közremûködésével történõ kikényszerítését elrendelõ
végzést vagy az árverési vevõ (ingatlant átvevõ) 154/A. § (10) bekezdése alapján elõterjesztett kérelmét, illetve
b) már elhalasztotta a lakóingatlan kiürítését a Vht.-nak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
módosításáról szóló 2010. évi LXXXI. törvénnyel beiktatott 303. §-a vagy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XVIII. törvénnyel megállapított 303. §-a alapján,
a lakóingatlan kiürítését – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvény hatálybalépését követõ naptól
kezdõdõen halasztja el.
(3) Azon ügyekben, amelyekben nincs helye a 303. §-nak a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és
a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvénnyel megállapított (1) és (9) bekezdése alapján
a lakóingatlan kiürítése ismételt elhalasztásának, 2011. július 1-jét követõen kell a lakóingatlan kiürítése iránt
intézkedni.”

15. § A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jelzálog-hitelintézet jogosult a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvényben szabályozott gyûjtõszámlahitel nyújtására.”

16. § A fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit)
„h) olyan törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott közérdeket szolgáló
hitelre, amelyet korlátozott körben nyújtanak, és amely kamatmentes, vagy amelyre vonatkozó hitelkamat a piacon
szokásos mértéknél alacsonyabb, vagy a piacon szokásos mértékû hitelkamat mellett a piacon szokásos feltételeknél
a fogyasztó számára kedvezõbb; ideértve a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló
2009. évi IV. törvényben meghatározott áthidaló kölcsönt, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl
és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló törvényben meghatározott gyûjtõszámlahitelt, valamint
a külön jogszabály szerint nyújtott hallgatói hitelt.”

17. § Hatályát veszti
a) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 261. § (4) bekezdése,
b) a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 83/A. §-a,
c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16/A. §-a és 91. § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi LXXV. törvényhez

A megyékben és Budapesten negyedévenként alkalmazandó kényszerértékesítési kvóták

A B C
1 terület idõszak kényszerértékesítési kvóta
2 megyék, Budapest 2011. IV. negyedév 2%
3 megyék, Budapest 2012. I–IV. negyedév 3%
4 megyék, Budapest 2013. I–IV. negyedév 4%
5 megyék, Budapest 2014. I–IV. negyedév 5%

2011. évi LXXVI. törvény
a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról*

1. § A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit
kell alkalmazni.”

2. § Az Lszt. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A lakásszövetkezet a tevékenységének ellátása céljából – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével –
vállalkozási tevékenységet is folytathat. A lakásszövetkezet által üzletszerûen végzett társasház-kezelõi és ingatlankezelõi
tevékenységre a társasházakról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

3. § Az Lszt. II. Fejezet „Általános rendelkezések” címet követõ „Alakuló közgyûlés” alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A lakásszövetkezet alapítása, alakuló közgyûlés”

4. § Az Lszt. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lakásszövetkezet alapítását legalább hét alapító tag esetén, valamennyi alapító tag részvételével tartott alakuló
közgyûlés határozza el. Az alakuló közgyûlést bármely alapító tag vagy az építtetõ hívhatja össze.”

5. § Az Lszt. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az alapszabály a lakásszövetkezet alapításának, továbbá a szervezetének, mûködésének és gazdálkodásának
alapokmánya. Tartalmát a lakásszövetkezet tagsága a lakásszövetkezet céljait és adottságait figyelembe véve állapítja
meg.
(2) Az alapszabályban kell meghatározni:
a) a lakásszövetkezet nevét, székhelyét, tevékenységének célját és tevékenységi körét;
b) a lakásszövetkezet szervezetére és szerveinek mûködésére vonatkozó szabályokat;
c) a lakásszövetkezet testületi szerveinek hatáskörét, feladatait, tagjainak számát;
d) a lakásszövetkezet tisztségviselõit, a feladatuk ellátásához szükséges szakmai követelményeket, a megbízatásuk
idõtartamát, ideértve az idõközi megválasztásra vonatkozó eljárási szabályokat és a megbízatás idõtartamát is;
e) a tisztségviselõvel szemben felmerülõ kizáró okot, vagy a tisztség betöltésével összeférhetetlen körülmény
megszüntetésére, és megszûnésére vonatkozó igazolás módját;
f) a közgyûlés vagy – ha az alapszabály elõírja – a részközgyûlés, a küldöttgyûlés összehívásának módját, hatáskörét
és eljárásának szabályait;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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g) a tagok jogait és kötelezettségeit;
h) az építési, és a fenntartási költségek viselésének és felosztásának módját;
i) a költséghátralék megfizetése érdekében az igazgatóságnak az adós tag határidõ megjelölésével történõ
felszólításával, továbbá – ha a felszólítás eredménytelen – a fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezésével,
továbbá az alapszabályban kapott felhatalmazás esetén az igazgatóságnak a jelzálogjog bejegyzése és annak törlése
iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatait;
j) a tagfelvételi és a tagsági viszony megszûnésére vonatkozó ügyekben, ha azokról nem a közgyûlés dönt, az eljárásra 
illetékes testületet és az eljárás szabályait;
k) a lakásszövetkezet képviseletének részletes szabályait;
l) a használati jog gyakorlásának és átruházásának feltételeit;
m) az állandó vagy az idõleges használati jog megszerzéséhez szükséges vagyoni hozzájárulás mértékét és
megfizetésének módját;
n) a tagsági viszony megszûnése esetén a volt taggal, örökösével való elszámolás módját és határidejét;
o) a lakásszövetkezet házirendjét, vagy – a p) pont szerinti keretek közötti részletes szabályozásra történõ
felhatalmazás mellett – annak alapvetõ szabályait;
p) az alapszabályon kívül a házirend, és más – a lakásszövetkezet saját, valamint a vállalkozási tevékenységének
ellátását segítõ – belsõ szabályzat megalkotásának lehetõségét, megnevezését, tárgyát, alapvetõ szabályait, továbbá
a megalkotására jogosult testület megjelölését;
q) az írásbeli szavazásra – e törvény keretein belül – elõterjeszthetõ napirendeket, az eljárás részletes szabályait,
a szavazás eredményérõl történõ tájékoztatás módját és a határozat közlésének határidejét;
r) a törvény által elõírt vagy a közgyûlés által szükségesnek tartott egyéb kérdéseket.
(3) Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, a (2) bekezdés h) pontjában említett költségek felosztása során
a lakások teljes alapterületének nagysága az irányadó.
(4) Ha az alapszabály a lakásszövetkezet mûködésének idõtartamáról nem rendelkezik, a lakásszövetkezet
határozatlan idõre alakul meg.
(5) A közgyûlés az alapszabályt – a jelenlévõk szavazatának kétharmados többségével – bármikor módosíthatja.
Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett
magánokiratba kell foglalni.
(6) A (2) bekezdés i) pontja szerinti igények érvényesítése iránti perben a tárgyalást – ha egyéb intézkedésre nincs
szükség – legkésõbb a keresetlevélnek, fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén pedig az iratoknak
a bírósághoz történõ érkezésétõl számított harmincadik napra kell kitûzni. A kereset más keresettel nem kapcsolható
össze, keresetváltoztatásnak és szünetelésnek helye nincs.”

6. § Az Lszt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A lakásszövetkezetet az igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezetõ elnök,
vagy az ügyvezetõ igazgató, vagy a közgyûlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag képviseli. E jogkörük 
harmadik személyekkel szemben érvényesen nem korlátozható. Más tag vagy alkalmazott a képviseleti joggal
rendelkezõ tisztségviselõ írásbeli felhatalmazása alapján képviselheti a lakásszövetkezetet; ebben az esetben legalább 
két tag vagy alkalmazott együttes felhatalmazása szükséges.
(2) A cégjegyzési jog az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a lakásszövetkezet szervezeti képviseletével
rendelkezõ tisztségviselõt illeti meg. A tisztségviselõ cégjegyzési joga önálló; más tagot vagy alkalmazottat az
együttes cégjegyzés joga illeti meg.”

7. § Az Lszt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A lakásszövetkezet törvényességi felügyeletét a lakásszövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény rendelkezései szerint.”

8. § Az Lszt. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A lakásszövetkezet bármely tagja és nem tag tulajdonosa, továbbá az állandó (idõleges) használati jog
jogosultja keresettel kérheti a bíróságtól a lakásszövetkezet vagy bármely szerve által hozott olyan határozat hatályon
kívül helyezését, amely jogszabályba, a lakásszövetkezet alapszabályába vagy más belsõ szabályzatába ütközik. Ez
a jog érvényesen nem zárható ki.
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(2) Ha a közgyûlés határozata a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tag vagy nem tag
tulajdonos, továbbá az állandó (idõleges) használati jog jogosultja keresettel kérheti a bíróságtól a határozat hatályon
kívül helyezését.
(3) A keresetet a határozat közlésétõl számított hatvan napon belül kell a lakásszövetkezet ellen benyújtani.
A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását
– kérelemre – felfüggesztheti.
(4) Az alapszabály kötelezõvé teheti, hogy az (1) bekezdésben említett esetben a bírósági eljárás megindításának
szándékát a felügyelõbizottságnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés alapján a felügyelõbizottság a bírósági eljárás 
elkerülése érdekében – a bejelentés kézhezvételétõl számított legkésõbb tíz napon belül – köteles a határozatot
meghozó lakásszövetkezet vagy szerve részére a határozat megváltoztatására vagy fenntartására vonatkozó javaslatát 
megtenni és azt részletesen indokolni.
(5) A felügyelõbizottság a (4) bekezdésben említett intézkedésérõl a bejelentés kézhezvételétõl számított tíz napon
belül írásban tájékoztatja az érintett lakásszövetkezeti tag vagy nem tag tulajdonost, az állandó (idõleges) használati
jog jogosultját.
(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatot meghozó lakásszövetkezet vagy szerve köteles a felügyelõbizottság
javaslatának kézhezvételétõl számított legkésõbb harminc napon belül a javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról
dönteni és arról az érintett lakásszövetkezeti tag vagy nem tag tulajdonost, az állandó (idõleges) használati jog
jogosultját, valamint a felügyelõbizottságot haladéktalanul írásban értesíteni. 
(7) A keresetindítás (3) bekezdésben meghatározott határideje a felügyelõbizottsághoz intézett írásbeli bejelentés
kézhezvételétõl a lakásszövetkezet vagy szervének a (6) bekezdésben meghatározott döntése közléséig, az (5) vagy
a (6) bekezdésben foglalt határidõk elmulasztása esetén e határidõk eredménytelen elteltéig nyugszik. Ha azonban
a nyugvást követõen a keresetindítási határidõbõl tíz napnál kevesebb van hátra, e határidõ további tíz nappal
meghosszabbodik.”

9. § Az Lszt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Ha a lakások a tagok tulajdonában állnak, az épülethez tartozó földrészlet, az épületszerkezetek, az épület közös
használatra szolgáló területei és helyiségei, a központi berendezések, a házfelügyelõi (gondnoki) lakás, továbbá
a lakásszövetkezet célját szolgáló más építmények (iroda, mûhely, raktár stb.) és vagyontárgyak a lakásszövetkezet
tulajdonában állnak. A lakásszövetkezet célját nem szolgáló építmény – különösen a gépkocsitároló – a tag vagy a nem 
tag tulajdonos tulajdonában is állhat.”

10. § Az Lszt. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Az alapszabály
a) meghatározza a tag vagy a nem tag tulajdonában vagy használatában lévõ lakás használatának, hasznosításának
szabályait a lakásszövetkezet rendeltetésének megfelelõen;
b) ha lakóépület esetén a lakásszövetkezet vagy a tag, továbbá a nem tag tulajdonos tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségben a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény hatálya alá tartozó, vagy szexuális vagy
erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenységet kívánnak folytatni, valamint, ha szexuális terméket és segédeszközt
kívánnak árusítani vagy forgalmazni, a lakóépület rendeltetésének megfelelõen megtilthatja a nem lakás céljára
szolgáló helyiség használatát és hasznosítását vagy meghatározhatja használatának és hasznosításának szabályait.
(2) Az alapszabályban a lakás egészének vagy egy részének a nem lakás céljára történõ használatára, hasznosítására,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségben folytatható tevékenység feltételeire megállapított szabályok
– amelyek nem lehetnek e törvény rendelkezéseivel ellentétesek vagy annál szigorúbbak – a használat jogcímétõl
függetlenül a mindenkori használó részére is kötelezõek.”

11. § Az Lszt. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A lakóépülethez tartozó, a lakásszövetkezet tulajdonában álló földrészlet és épületrészek használatára
– a közgyûlés határozatának keretei között – a tagok mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik tag sem
gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére.
(2) A lakásszövetkezet alapszabályában – vagy az alapszabály felhatalmazása esetén, az abban megállapított alapvetõ 
szabályok keretei között a lakásszövetkezet más belsõ szabályzatában – meg kell határozni a lakáson belüli
építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait
(a továbbiakban: házirend). Ezek a szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, továbbá a zajszint határértékére
a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.
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(3) A lakásszövetkezet házirendje tartalmazza az épület közös használatra szolgáló területei és helyiségei használatára 
vonatkozó részletes szabályokat is.
(4) A házirend szabályait – a használat jogcímétõl függetlenül – a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiség
mindenkori használója köteles betartani.”

12. § Az Lszt. III. Fejezete a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A lakásszövetkezet tulajdonában álló, közös használatra szolgáló épületrészek, helyiségek és területek
megfigyelését szolgáló, zárt rendszerû mûszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelõ rendszer
(a továbbiakban: kamerarendszer) létesítésérõl és üzemeltetésérõl a közgyûlés, vagy a kamerarendszer kiépítésével
közvetlenül érintett épület (épületek) részközgyûlése a tag és nem tag tulajdonosok legalább kétharmados
többségének igenlõ szavazatával dönthet. Ebben az esetben a lakásszövetkezet alapszabályának vagy más belsõ
szabályzatának tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelési
szabályokat.
(2) A kamerarendszer üzemeltetõje az igazgatóság által kötött szerzõdés alapján e tevékenységgel megbízott
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben
meghatározott – személy lehet.
(3) A kamerarendszer a következõ feltételek együttes fennállása esetén üzemeltethetõ:
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértõ cselekmények
megelõzését és bizonyítását, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló vagyon védelmét szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínûsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem
érhetõ el, 
c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem
jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
(4) A kamerarendszer nem irányulhat a tag vagy nem tag tulajdonos tulajdonában – lakásszövetkezet tulajdonában
álló lakás esetén az állandó (idõleges) használatában – álló lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy
más nyílászárójára akkor sem, ha az a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületen, épületrészen vagy területen
van elhelyezve. A kamerarendszer nem helyezhetõ el olyan közös használatban álló helyiségben sem, amelyben
a megfigyelés – a helyiség rendeltetésébõl fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltözõ, illemhely).
(5) A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek
automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a rögzítést követõ tizenöt napig kell tárolni abból a célból,
hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntetõ-, szabálysértési
vagy más hatósági, bírósági eljárásban – ideértve az érintett személy vagy a lakásszövetkezet által, jogainak
érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre törvényben
felhatalmazott adatkezelõk által felhasználhatóak legyenek. E határidõ lejártát követõen a fel nem használt
felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
(6) A kamerarendszer által rögzített felvételekhez – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag a rendszer
üzemeltetõje férhet hozzá, azokat csak a szerzõdésbõl fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és
a jogsértõ cselekmény megelõzése vagy megszakítása érdekében mellõzhetetlen esetben jogosult megismerni,
és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag
törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelõ igazolása után
kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétõl számított
tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt annak üzemeltetõje
ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellõzését
kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek
helyreállíthatóak.
(8) A felvételen szereplõ természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott
korlátozások figyelembevételével történõ gyakorlását.
(9) A felvételek megismerésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az
annak megismerésére – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismerésének okát és idejét.
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(10) A kamerarendszerrel felszerelt lakásszövetkezeti épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre
belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelõ
tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelõrendszer alkalmazásának tényére.
A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltetõ személyét és elérhetõségét is. Az üzemeltetõ az érintett személyt
– kérésére – köteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen annak céljáról
és jogalapjáról, az üzemeltetésre jogosult személyérõl, a felvételek készítésének idõpontjáról és tárolásának
idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a (7) bekezdésben meghatározott jogait is –, valamint jogorvoslati
lehetõségeire.”

13. § Az Lszt. 15. §-a kiegészül a következõ új (3)–(6) bekezdéssel:
„(3) A lakóépületnek a lakásszövetkezet, a tag vagy a nem tag tulajdonos tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyisége megváltoztatott használatához – az (5) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve az (5) bekezdés
b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyûlés hozzájáruló határozata nem szükséges.
(4) Ha a (3) bekezdésben említett helyiség megváltoztatott használata jogszabályban meghatározott
telepengedély-köteles tevékenységhez vagy kizárólag üzletben forgalmazható termék (üzletköteles termék)
forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító mûködési engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges,
a hatóság az engedélyrõl az (5) bekezdés szerinti – határidõben meghozott – közgyûlési határozat
figyelembevételével dönt, feltéve, hogy a határozatban foglaltak az engedélyezés során alkalmazandó jogszabályokat 
nem sértik.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a hatóság felhívására a közgyûlés – hatvan napos határidõn belül
meghozott – határozattal
a) a 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén – az alapszabály rendelkezéseivel és az
erre vonatkozó külön jogszabályokkal összhangban – megtilthatja a (3) bekezdésben említett helyiség használata,
hasznosítása módjának megváltoztatását vagy meghatározhatja használatának és hasznosításának feltételeit,
b) a lakhatás nyugalma – így a zaj- és rezgésvédelem, valamint a lakókörnyezetet veszélyeztetõ más tevékenység
megelõzése – érdekében a használat, hasznosítás módjának megváltoztatását megtilthatja vagy ahhoz az erre
vonatkozó külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével kikötött feltétellel is hozzájárulhat. A határozatnak
tartalmaznia kell a lakhatás nyugalmát zavaró magatartások részletezését és ennek alapján a közgyûlési döntés
indokolását.
(6) Az alapszabály erre vonatkozó felhatalmazása esetén az (5) bekezdés szerinti döntést a közgyûlés helyett
az igazgatóság is meghozhatja; ebben az esetben a (3)–(5) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

14. § Az Lszt. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A közgyûlést – ha e törvény másként nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. A közgyûlést szükség
szerint, de – ha küldöttgyûlés nem mûködik – legalább évente egyszer össze kell hívni.
(2) Kötelezõ a közgyûlés összehívása, ha ezt a tagok legalább tíz százaléka vagy a felügyelõbizottság írásban,
a napirend, az ok és a közgyûlési határozatra tett javaslat megjelölésével indítványozza. Ha az igazgatóság az indítvány 
kézhezvételétõl számított negyvenöt napon belüli idõpontra a közgyûlést nem hívja össze, azt a negyvenötödik napot
követõ harminc napon belüli idõpontra a felügyelõbizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérõ tagok
vagy az általuk megbízott személy jogosult összehívni.
(3) Sürgõs esetet – különösen: a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek, épületberendezések, vagyontárgyak
állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztetõ helyzet kialakulását – kivéve az írásbeli meghívót legkésõbb
a közgyûlés idõpontja elõtt tizenöt nappal meg kell küldeni. Ezzel egyidejûleg a meghívó egy példányát minden
lépcsõházban, jól látható helyen ki kell függeszteni. A meghívóban a közgyûlés sürgõs összehívása esetén, annak
indokát is fel kell tüntetni. Ha az alapszabály lehetõvé teszi, a közgyûlés hirdetmény útján is összehívható.
(4) A közgyûlési meghívónak vagy a hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a lakásszövetkezet nevét és székhelyét;
b) a közgyûlés napirendjét, idõpontját és helyét;
c) részközgyûlések tartása esetén az erre a körülményre történõ utalást;
d) a megismételt közgyûlés idõpontját és az eltérõ határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást.
(5) A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra elõterjesztett napirendre vonatkozó írásos elõterjesztéseket és
a közgyûlés határozataira tett javaslatot.
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(6) A közgyûlés levezetõ elnökének és a közgyûlési jegyzõkönyv vezetõjének ugyanaz a személy is megválasztható.
(7) A meghirdetett napirendben nem szereplõ ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet.”

15. § Az Lszt. 17. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A határozatképtelen vagy az ilyen okból berekesztett közgyûlés esetén a határozatképtelen közgyûlést követõ
15 napon belüli idõpontban az eredetivel azonos – a közgyûlés berekesztése esetén az ezt követõen fennmaradó –
napirenddel újabb közgyûlést kell tartani (a továbbiakban: megismételt közgyûlés). A megismételt közgyûlés az
eredeti közgyûlés meghívójában az eredeti közgyûlés határozatképességétõl függõ feltétellel a határozatképtelen
közgyûlés napjára is kitûzhetõ, ha az alapszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik. A megismételt közgyûlés a megjelent 
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
(3) Nem lehet megismételt közgyûlést tartani:
a) a lakásszövetkezet egyesülése, szétválása és megszûnése kapcsán meghozandó döntések esetében,
b) ha az alapszabály így rendelkezik, kivéve a kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról meghozandó döntések
esetében.”

16. § Az Lszt. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A lakásszövetkezet tagját a közgyûlésen írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A képviseletre vonatkozó
részletes szabályokat az alapszabályban kell meghatározni; a meghatalmazásra egyebekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.”

17. § Az Lszt. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Nem lehet írásban szavazni a 15. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott kérdésekben.”

18. § Az Lszt. „Az igazgatóság” alcíme a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az igazgatóságnak a 4. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében a hátralékos tag vagy
nem tag tulajdonos részére – az ismert lakóhelyére vagy levelezési címére – igazoltan, postai szolgáltató útján
megküldött felszólítását a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a hátralékos tag vagy
nem tag tulajdonos az átvételt megtagadta. A másodszor megkísérelt és átvétel nélkül, „nem kereste” jelzéssel az
igazgatósághoz visszaérkezett felszólítást, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ nyolcadik
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).
(2) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó hátralékos tag vagy nem tag tulajdonos nyilvántartásba vett új lakó- vagy
tartózkodási helye, székhelye, telephelye a nyilvántartást vezetõ szerv adatszolgáltatása alapján vagy egyéb módon
ismertté válik, a kézbesítési vélelem az új lakó- vagy tartózkodási helyre, székhelyre, telephelyre az (1) bekezdés szerinti 
módon megkísérelt és eredménytelen kézbesítés esetében áll be.”

19. § Az Lszt. 26. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felügyelõbizottság:]
„c) az igazgatóságot felhívhatja, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, más belsõ szabályzatának vagy
a közgyûlés (részközgyûlés, küldöttgyûlés) határozataiban foglaltaknak megfelelõen járjon el;”

20. § Az Lszt. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) Nem lehet tisztségviselõ:
a) aki nem tagja a lakásszövetkezetnek, kivéve, ha az alapszabály szerint a tisztség betöltéséhez tagsági viszony nem
szükséges;
b) aki büntetett elõéletû;
c) aki valamely tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató lakásszövetkezetnél;
d) aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerõsen megállapított fizetési
kötelezettségének nem tett eleget;
e) aki az alapszabályban elõírt szakmai követelményeknek nem felel meg.
(2) Azt a tényt, hogy az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kizáró ok (a továbbiakban: kizáró ok) nem áll
fenn,
a) a tisztségviselõi megbízatás elfogadását megelõzõen az e jogviszonyt tisztségviselõként létesíteni szándékozó
személy,
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b) a tisztségviselõ – megbízatásának idõtartama alatt – a közgyûlés írásbeli felhívására a felhívástól számított tizenöt
napon belül, ha e határidõn belül a tisztségviselõn kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen
haladéktalanul
a közgyûlés által erre kijelölt lakásszövetkezeti szerv (a továbbiakban: lakásszövetkezeti szerv) részére hatósági
bizonyítvánnyal igazolja.
(3) A közgyûlés a tisztségviselõi megbízatás idõtartama alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek
ismertetésével felhívhatja a tisztségviselõt annak – a lakásszövetkezeti szerv részére történõ – igazolására, hogy
a tisztségviselõvel szemben nem áll fenn kizáró ok. Ha a tisztségviselõ igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró
ok, a lakásszövetkezet az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása
iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a tisztségviselõ részére megtéríti.
(4) A lakásszövetkezeti szerv a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából kezeli a tisztségviselõként jogviszonyt
létesíteni szándékozó személy, illetve a tisztségviselõ azon személyes adatait, amelyeket a kizáró ok fennállásának
megállapítása céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a lakásszövetkezeti szerv a tisztségviselõ választásának
idõpontjáig vagy – a megbízatás elfogadása esetén – a tisztségviselõi megbízatás megszûnéséig kezeli.
(6) A tisztségviselõ a megbízatás elfogadását megelõzõen, illetve a közgyûlés felhívására a megbízásának idõtartama
alatt a lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben a nemleges köztartozásról szóló igazolást
a lakásszövetkezeti szerv részére köteles bemutatni.”

21. § Az Lszt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Ptk. szerinti közeli hozzátartozók és élettársak nem lehetnek ugyanannak a lakásszövetkezetnek tisztségviselõi.
Ebben az esetben az összeférhetetlenség fennáll a pénz- és anyagkezeléssel megbízott személyek, a közvetlen
felettesük, valamint a felügyelõbizottság elnöke és tagjai között is.”

22. § Az Lszt. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) Megszûnik a tisztségviselõ megbízatása:
a) a megbízatás idõtartamának lejártával;
b) a tisztségviselõ halálával;
c) a közgyûlés általi felmentéssel;
d) a megválasztó szervhez intézett lemondással, amely elnöki tisztség esetén az igazgatósági, a felügyelõbizottsági
tagságot is megszünteti;
e) a lakásszövetkezeti tagsági viszony megszûnésével, feltéve, hogy e törvény vagy az alapszabály szerint a tisztség
betöltéséhez tagsági viszony szükséges.
(2) Megszûnik a tisztségviselõ megbízatása, ha a kizáró okot vagy az összeférhetetlenséget annak felmerülésétõl
számított tizenöt napon belül nem szünteti meg és ezt az alapszabályban elõírt módon nem igazolja.
(3) A közgyûlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselõt, ha
a) a tisztségviselõ a 30. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól
számított tizenöt napon belül nem tesz eleget és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok
következménye,
b) ha a kizáró ok fennállását a közgyûlés az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány tartalma alapján megállapítja.
(4) A tisztségviselõ felmentésérõl a közgyûlés titkos szavazással dönt.
(5) A megszûnt megbízatású tisztségviselõ – az igazgatóság vagy a felügyelõbizottság írásbeli felkérése alapján,
az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében – köteles az új tisztségviselõ
megválasztásáig, de legfeljebb a megbízatás megszûnésétõl számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivõ
tisztségviselõként közremûködni a lakásszövetkezet tevékenységének ellátásában.
(6) A megszûnt és az új megbízatású tisztségviselõk kötelesek a feladatkörükkel kapcsolatos átadás-átvétel tényét,
a szükséges dokumentumokat, illetve a befejezetlen, folyamatban lévõ ügyeket jegyzõkönyvben rögzíteni.
A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a megszûnt megbízatású tisztségviselõnek az átadott dokumentumokra
vonatkozó teljességi nyilatkozatát. Az átadás-átvételi eljárást az új megbízatású tisztségviselõ megválasztását követõ
harminc napon belül le kell folytatni.”
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23. § Az Lszt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lakásszövetkezet kizárhatja a tagot, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a jogszabálynak és
az alapszabálynak megfelelõen megállapított építési, fenntartási költségekhez történõ hozzájárulás megfizetésére,
valamint a pótbefizetés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.”

24. § Az Lszt. a 40. §-t követõen kiegészül a következõ új címmel és új 40/A–40/D. §-sal:
„V/A. FEJEZET
A NYUGDÍJASHÁZI SZÖVETKEZETEKRE ÉS AZ ÜDÜLÕSZÖVETKEZETEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK
40/A. § A nyugdíjasházi szövetkezet és az üdülõszövetkezet tulajdoni és használati viszonyaira, az üdülõszövetkezet
közgyûlésén a tag szavazati jogára, továbbá a nyugdíjasházi szövetkezeti tagsági viszonyra a III–V. Fejezetekben
meghatározott rendelkezéseket az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
40/B. § (1) Nyugdíjasházi szövetkezet esetén a lakások a szövetkezet tulajdonában állnak, a tagot a lakás állandó
használatának joga illeti meg.
(2) Nyugdíjasházi szövetkezetbe tagként az vehetõ fel, aki a lakásszövetkezeti tagság 34. §-ban elõírt feltételeinek
megfelel, és nyugdíjas vagy külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban részesül, 
vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.
(3) A tag a lakásba csak a (2) bekezdésben elõírt feltételeknek megfelelõ személyt fogadhat be. Más személy
befogadása a tagsági viszonyt megszünteti, kivéve, ha a befogadott személy a tag házastársa.
(4) A nyugdíjasházi szövetkezet tagjának halála esetén az örökös a lakást csak akkor használhatja, ha
a (2) bekezdésben elõírt feltételeknek megfelel, és – kérelmére – a szövetkezetbe tagként felveszik.
(5) Ha az örökös nem felel meg az elõírt feltételeknek, vagy tagfelvételét nem kéri, az állandó használat jogát a teljes
hatályú hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedésétõl számított hat hónapon belül a feltételeknek megfelelõ
személyre nem ruházza át, a nyugdíjasházi szövetkezetet további hat hónapig az állandó használati jogra a forgalmi
értéken a Ptk.-ban meghatározott vételi jogra vonatkozó szabályok szerinti jog illeti meg.
40/C. § (1) Üdülõszövetkezet esetén az üdülõegységek a szövetkezet tulajdonában állnak, a tagot – évenként,
az alapszabályban meghatározott idõtartamra – egy üdülõegység idõleges használatának joga illeti meg.
(2) Az idõleges üdülõhasználat jogával rendelkezõ minden természetes személy tagot – a használat joga mértékétõl
függetlenül – a közgyûlésen egy-egy szavazat illet meg. A nem természetes személy tag minden olyan üdülõegység
után, amelynek egész évi használatára jogot szerzett, a gazdálkodást érintõ kérdésekben további egy-egy szavazattal
rendelkezik.
(3) A tag halála esetén az idõleges üdülõhasználati jogra az öröklés szabályait kell alkalmazni.
(4) Az örökös, a megajándékozott és a vevõ tagfelvételi kérelme nem utasítható el, ha a kérelmezõ az e törvényben és
az üdülõszövetkezet alapszabályában elõírt feltételeknek megfelel.
40/D. § (1) A nyugdíjasházi szövetkezeti és az üdülõszövetkezeti használati jog megszerzésének feltétele a tagsági
jogviszony létesítése.
(2) Ha a nyugdíjasházi lakás állandó használatának joga vagy az üdülõegység idõleges használatának joga megszûnt,
a volt tag – a szerzõdõ felek eltérõ írásbeli megállapodásának hiánya esetén – legkésõbb a megszûnést követõ harminc 
napon belül köteles a lakást vagy az üdülõegységet kiüríteni, és elhelyezésre nem tarthat igényt.”

25. § Az Lszt. 42. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés kiegészül a következõ új
d) ponttal:
[A tag alapvetõ kötelezettsége, hogy:]
„c) lehetõvé tegye és tûrje, hogy a lakásba a lakásszövetkezet tisztségviselõje vagy alkalmazottja a lakásszövetkezet
tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenõrzés, a rendkívüli káresemény
vagy veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás, valamint a fenntartási munkák elvégzése
céljából arra alkalmas idõben bejuthasson a tag, továbbá a bentlakó szükségtelen háborítása nélkül,
d) a szükséges intézkedést megtegye ahhoz, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek lakása használatát
átengedte, betartsa a c) pont és a 14. § (1) bekezdés rendelkezéseit.”

26. § Az Lszt. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapszabály felhatalmazhatja a lakásszövetkezet igazgatóságát, hogy a fenntartási költség befizetésével
legalább három hónapnak megfelelõ hátralékba került tag vagy nem tag tulajdonos lakástulajdonának jelzáloggal
való megterhelését rendelje el a hátralék megfizetésének biztosítékául. A jelzálogjog bejegyzésének elrendelése
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három hónapnak megfelelõ hátralékonként megismételhetõ. Az igazgatóság határozatát ügyvéd – jogkörén belül
jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.”

27. § Az Lszt. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § (1) A lakásszövetkezetbõl a mûszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévõ lakások lakásszövetkezeti
tag és nem tag tulajdonosai – amennyiben fenntartási (üzemeltetési, karbantartási, felújítási) költségtartozásuk,
továbbá a lakásszövetkezet által a kiválni szándékozó önálló egység javára felvett hiteltartozásuk a lakásszövetkezettel 
szemben nem áll fenn – együttesen válhatnak ki.
(2) A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység tagjainak és nem tag tulajdonosainak összessége legalább
kétharmados szótöbbséggel határozhatja el. Az e célból tartott részközgyûlésre a lakásszövetkezet alapszabályának
a közgyûlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni; a részközgyûlés akkor is megtartható, ha az
alapszabály ilyet nem rendszeresített.
(3) A kiváláshoz nincs szükség a lakásszövetkezet közgyûlésének hozzájárulására, azonban a kiválás szándékát tartalmazó
nyilatkozatot – a részközgyûlés határozatának, jegyzõkönyvének, jelenléti ívének és a meghatalmazásoknak másolatban
történõ megküldésével – az igazgatóság részére, írásban be kell jelenteni. Az írásbeli bejelentést és nyilatkozatot legkésõbb
a kiválást megelõzõ 90. napig kell az igazgatósághoz megküldeni.
(4) A lakásszövetkezetbõl minden negyedév záró napján lehet kiválni. A kiválással kapcsolatos összes költséget
a kiválni szándékozó egység tag és nem tag tulajdonosai viselik.
(5) A kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a lakásszövetkezet közgyûlése dönt.
(6) A kiválásra egyebekben a szétválás szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

28. § Az Lszt. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § (1) Ha a kiválásra önálló új lakásszövetkezet alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni
szándékozó önálló egység tag és nem tag tulajdonosainak összessége legalább kétharmados szótöbbséggel
elfogadja a megalakuló lakásszövetkezet alapszabályának tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély
iránti kérelmet. Az önálló új lakásszövetkezet alapítására e törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal,
hogy a lakásszövetkezet a cégnyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre.
(2) Önálló új lakásszövetkezet alapítása céljából történõ kiválás esetén az 50. § (3) bekezdés szerinti írásbeli
bejelentésre csak az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését követõen és olyan nyilatkozat megtételével 
egyidejûleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a lakásszövetkezet cégnyilvántartásba bejegyzésétõl függõen kerül sor.
(3) Ha a kiválásra társasháztulajdon alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló
egység tag és nem tag tulajdonosai egyhangúlag elfogadják az alapító okirat tervezetét és benyújtsák a szükséges
hatósági engedély iránti kérelmet.
(4) A kiválási szándék írásbeli bejelentése és az 50. § (5) bekezdésében említett vagyonmegosztás után a létrehozandó 
társasház leendõ tulajdonostársai az alapító okirat tervezetét véglegesítik. A kiválás a társasháztulajdon
bejegyzésének idõpontjától hatályos.
(5) A létrehozandó társasház alapítására, szervezetére és mûködésére a társasházakról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(6) Az 50. § (3) bekezdés szerinti írásbeli bejelentésre csak a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését
követõen és olyan nyilatkozat megtételével egyidejûleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a társasháztulajdon
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésétõl függõen kerül sor.
(7) Az 50. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a kiválni szándékozó önálló egység tag és a nem tag 
tulajdonosai a kiválással egyidejûleg nem kívánnak társasháztulajdont alapítani. Ebben az esetben az 50. §
(5) bekezdésében említett vagyonmegosztás után létrejött közös tulajdon társasháztulajdonná való átalakítását
– a társasházakról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen – bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is
elrendelheti.”

29. § Az Lszt. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § (1) A lakásszövetkezetek – mind a maguk, mind a lakásszövetkezeti tagok érdekeinek védelme, mûködésük,
közös tevékenységük anyagi eszközökkel történõ elõmozdítása, továbbá a nemzetközi lakásszövetkezeti kapcsolatok
ápolása érdekében – területi vagy szakmai alapon szervezõdõ, továbbá országos érdek-képviseleti szövetségeket
hozhatnak létre. E szervezetekhez való csatlakozás önkéntes.
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(2) A lakásszövetkezetek területi, szakmai és országos érdek-képviseleti szövetségei a tag lakásszövetkezetek saját
mûködésének és gazdasági tevékenységének elõsegítése érdekében, szakmai tanácsadó és véleményezõ szervezetet
hozhatnak létre. Az ilyen céllal létrehozott szervezet szakmai véleményének kialakításához szükséges iratok
rendelkezésre bocsátására, továbbá a vizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat az érdek-képviseleti szövetség
alapszabályában kell meghatározni.
(3) A lakásszövetkezeti érdek-képviseleti szövetségekre az egyesülési jogról szóló törvényben foglalt rendelkezéseket 
kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Az országos érdek-képviseleti szövetség a nemzetközi szervezetekben is képviseli az érintett magyar
szövetkezeteket.”

30. § Az Lszt. az 55. §-t követõen kiegészül a következõ új 55/A–55/B. §-sal:
„55/A. § (1) A lakásszövetkezeti érdek-képviseleti szövetségek tevékenységi körébe tartozik különösen:
a) a lakásszövetkezetek alapításának és mûködésének támogatása;
b) a lakásszövetkezetek integrációs, területi, regionális vagy szakmai szempontok szerint történõ
együttmûködésének elõmozdítása;
c) a lakásszövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági tevékenységének elõsegítése;
d) tanácsadás és oktatás a lakásszövetkezetek, illetve azok tagjai részére, elsõsorban gazdasági, pénzügyi és jogi
kérdésekben;
e) feladataikhoz kapcsolódó oktatási építmények alapítása, mûködésük támogatása, valamint ismeretterjesztõ
tevékenység folytatása;
f) kapcsolattartás, együttmûködés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, és megállapodás alapján ezek
támogatása;
g) a lakásszövetkezeti tevékenység egyes területeinek kutatása.
(2) A lakásszövetkezeti érdek-képviseleti szövetségek és az országos érdek-képviseleti szövetség szolidaritási alapot
hozhatnak létre az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek gazdasági, pénzügyi feltételeinek biztosítása
érdekében.
55/B. § (1) A lakásszövetkezeteket vagy azok tagságát érintõ javaslatoknak a Kormány vagy az Országgyûlés elé
terjesztése elõtt ki kell kérni az országos érdek-képviseleti szövetség véleményét. Ha az országos érdek-képviseleti
szövetség a javaslattal nem ért egyet, a véleményeltérést a Kormánynak, illetve az Országgyûlésnek be kell mutatni.
(2) Az országos érdek-képviseleti szövetség az érintett miniszternél jogszabályok meghozatalát kezdeményezheti.”

31. § Az Lszt. 56. § (1) bekezdés 1.3.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„1.3.3. korszerûsítés: meglévõ épület, épületrész, épületberendezés rendeltetésszerû és biztonságos használatra
alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítõképességét, üzembiztonságát növelõ építési-szerelési munka.
Korszerûsítésnek kell tekinteni a megújuló energiaforrások (napenergia, szél, geotermikus energia stb.) alkalmazására,
a központi fûtõ és melegvíz-ellátó berendezésnek az energiaracionalizálással, a levegõtisztaság-védelemmel
összefüggõ átalakítására vagy cseréjére vonatkozó, továbbá az épület energiahatékonyságát szolgáló
épületszerkezeteken végzett építési-szerelési munkát is.”

32. § Az Lszt. 56. § (1) bekezdése kiegészül a következõ 7–8. ponttal:
[E törvény alkalmazásában:]
„7. Eredménytelen írásbeli szavazás: a lakásonként (használati egységenként) számított érvényes szavazatok
összessége nem éri el a tagok több mint a felének, vagy a törvényben, az alapszabályban vagy a közgyûlés által
meghatározott minõsített szavazatarány szerint számított többségének azonos írásbeli szavazatát.
8. Beszámoló: a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló.”

33. § Az Lszt. 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A számvitelrõl szóló törvény alkalmazása során a lakásszövetkezet küldöttgyûlésének döntését a közgyûlés
döntésével azonos módon kell figyelembe venni.”
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34. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az
építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben meghatározhatja a nem lakás céljára
szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek megváltoztatásának módját, feltételeit.”

(2) A Tt. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához
– a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyûlés
hozzájáruló határozata, és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezésének
alkalmazása nem szükséges.
(2) Ha a lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használata
jogszabályban meghatározott telepengedély-köteles tevékenységhez vagy kizárólag üzletben forgalmazható termék
(üzletköteles termék) forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító mûködési engedélyhez kötött
tevékenységhez szükséges, a hatóság az engedélyrõl a (3) bekezdés szerinti – határidõben meghozott – közgyûlési
határozat figyelembevételével dönt, feltéve, hogy a határozatban foglaltak az engedélyezés során alkalmazandó
jogszabályokat nem sértik.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a hatóság felhívására a közgyûlés – harmincnapos határidõn belül
meghozott – határozattal
a) a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén – a szervezeti-mûködési szabályzat
rendelkezéseivel és az erre vonatkozó külön jogszabályokkal összhangban – megtilthatja a külön tulajdonban lévõ
nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának megváltoztatását, vagy meghatározhatja
használatának és hasznosításának feltételeit,
b) a lakhatás nyugalma – így a zaj- és rezgésvédelem, valamint a lakókörnyezetet veszélyeztetõ más tevékenység
megelõzése – érdekében a használat, hasznosítás módjának megváltoztatását megtilthatja vagy ahhoz az erre
vonatkozó külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével kikötött feltétellel is hozzájárulhat. A határozatnak
tartalmaznia kell a lakhatás nyugalmát zavaró magatartások részletezését és ennek alapján a közgyûlési döntés
indokolását.”

(3) A Tt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közösség a 18. § (3) bekezdésében említett közgyûlési határozatot az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
egyszerû szavazattöbbséggel állapítja meg. A szervezeti-mûködési szabályzat elõírhatja, hogy a határozat
érvényességéhez a közvetlenül érintett szomszédos tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti legalább
kétharmadának igenlõ szavazata is szükséges.”

(4) A Tt. 24. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közös képviselõnek (az intézõbizottság elnökének) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
a hátralékos tulajdonostárs részére – az ismert lakóhelyére vagy levelezési címére – igazoltan, postai szolgáltató útján
megküldött felszólítását a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a hátralékos
tulajdonostárs az átvételt megtagadta. A másodszor megkísérelt és átvétel nélkül, „nem kereste” jelzéssel a közös
képviselõhöz (az intézõbizottság elnökéhez) visszaérkezett felszólítást, a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követõ nyolcadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).
(4) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó hátralékos tulajdonostárs nyilvántartásba vett új lakó- vagy tartózkodási helye, 
székhelye, telephelye a nyilvántartást vezetõ szerv adatszolgáltatása alapján vagy egyéb módon ismertté válik,
a kézbesítési vélelem az új lakó- vagy tartózkodási helyre, székhelyre, telephelyre a (3) bekezdés szerinti módon
megkísérelt és eredménytelen kézbesítés esetében áll be.”

(5) A Tt. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerû
mûszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelõ rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) létesítésérõl és
üzemeltetésérõl a közgyûlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkezõ
tulajdonostársak igenlõ szavazatával dönthet. Ebben az esetben a szervezeti-mûködési szabályzatnak tartalmaznia
kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelési szabályokat.
(2) A közös képviselõ vagy az intézõbizottság által kötött szerzõdés alapján a kamerarendszer üzemeltetõje
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott
személy lehet.
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(3) Az (1) bekezdésben említett közgyûlési határozat alapján létesített kamerarendszer a következõ feltételek
együttes fennállása esetén üzemeltethetõ:
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértõ cselekmények
megelõzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínûsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem
érhetõ el, 
c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem
jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
(4) A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen
van elhelyezve. A kamerarendszer nem helyezhetõ el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában
álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetésébõl fakadóan – az emberi méltóságot
sértheti (pl. öltözõ, illemhely).
(5) A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek
automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a rögzítést követõ 15 napig kell tárolni abból a célból, hogy
azok a rögzítés helyszínén elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntetõ-, szabálysértési vagy
más hatósági, bírósági eljárásban – ideértve az érintett személy vagy a társasházi közösség által, jogainak
érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre törvényben
felhatalmazott adatkezelõk által felhasználhatóak legyenek. E határidõ lejártát követõen a fel nem használt
felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.
(6) A kamerarendszer által rögzített felvételekhez – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag a rendszer
üzemeltetõje férhet hozzá, azokat csak a szerzõdésbõl fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és
a jogsértõ cselekmény megelõzése vagy megszakítása érdekében mellõzhetetlen esetben jogosult megismerni,
és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag
törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelõ igazolása után
kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétõl számított
tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetõje ne
semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg
kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellõzését
kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek
helyreállíthatóak.
(8) A felvételen szereplõ természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott
korlátozások figyelembevételével történõ gyakorlását.
(9) A felvételek megismerésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak
megismerésére – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismerésének okát és idejét.
(10) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott
tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelõ tájékoztatásra alkalmas
módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelõrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg kell jelölni az
üzemeltetõ személyét és elérhetõségét is. Az üzemeltetõ az érintett személyt – kérésére – köteles tájékoztatni
a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen annak céljáról és jogalapjáról, az üzemeltetésre
jogosult személyérõl, a felvételek készítésének idõpontjáról és tárolásának idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik
ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
– ideértve a (7) bekezdésben meghatározott jogait is –, valamint jogorvoslati lehetõségeire.”

(6) A Tt. 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tulajdonostárs által írásban meghatalmazott általános képviselõt a közgyûlésre minden esetben meg kell hívni.
Az általános és az eseti meghatalmazásra egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.”

(7) A Tt. 43. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közös képviselõ vagy az intézõbizottság jogkörében eljárva köteles:]
„c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelõ közös költséghez való hozzájárulás összegét, továbbá a 24. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti, külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni
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a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Ezen igények érvényesítése iránti perben a tárgyalást – ha egyéb intézkedésre
nincs szükség – legkésõbb a keresetlevélnek, fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén pedig az iratoknak
a bírósághoz történõ érkezésétõl számított harmincadik napra kell kitûzni. A kereset más keresettel nem kapcsolható
össze, keresetváltoztatásnak és szünetelésnek helye nincs.”

(8) A Tt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § (1) Nem lehet közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke, tagja (a továbbiakban együtt: tisztségviselõ), és
nem láthat el társasház-kezelõi, ingatlankezelõi tevékenységet:
a) aki büntetett elõéletû,
b) aki ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetõleg amely ilyen tevékenységével összefüggõen
keletkezett, jogerõsen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
d) üzletszerûen végzett társasház-kezelõi, ingatlankezelõi tevékenység esetén az, aki nem rendelkezik az
e törvényben meghatározott szakképesítéssel és nem tesz eleget az e törvény szerinti nyilvántartásba vételre
vonatkozó bejelentési kötelezettségének.
(2) Azt a tényt, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kizáró ok (a továbbiakban: kizáró ok) nem áll
fenn:
a) a tisztségviselõi megbízatás elfogadását, a társasház-kezelõi, az ingatlankezelõi tevékenység megkezdését
megelõzõen az e jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a tisztségviselõ, a társasházkezelõ, az ingatlankezelõ – megbízatásának idõtartama alatt – a közgyûlés írásbeli
felhívására a felhívástól számított tizenöt napon belül, ha e határidõn belül a tisztségviselõn, a társasházkezelõn,
az ingatlankezelõn kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul
a közgyûlés által erre kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(3) A közgyûlés a tisztségviselõi megbízatás fennállásának, a társasház-kezelõi, ingatlankezelõi tevékenység
végzésének idõtartama alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a tisztségviselõt,
a társasházkezelõt, ingatlankezelõt annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró ok. Ha a tisztségviselõ,
a társasházkezelõ, az ingatlankezelõ igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn kizáró ok, a társasház az igazolás céljából 
a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási
szolgáltatási díjat a tisztségviselõ, a társasházkezelõ, az ingatlankezelõ részére megtéríti.
(4) A kijelölt szerv a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából kezeli a tisztségviselõként, társasházkezelõként,
ingatlankezelõként jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a tisztségviselõ, a társasházkezelõ, az
ingatlankezelõ azon személyes adatait, amelyeket a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bûnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. A személyes adatokat a tisztségviselõ
megbízatásának, a társasház-kezelõi, az ingatlankezelõi tevékenység megkezdésének idõpontjáig, vagy – a
megbízatás elfogadása, a tevékenység megkezdése esetén – a tisztségviselõi megbízatás, a társasház-kezelõi, az
ingatlankezelõi tevékenység megszûnéséig lehet kezelni.
(5) A tisztségviselõi, társasház-kezelõi, ingatlankezelõi jogviszonyt létesíteni kívánó személy, illetve a közgyûlés
felhívására a tisztségviselõ, társasházkezelõ, ingatlankezelõ a megbízásának idõtartama alatt a tevékenységével
összefüggésben a nemleges köztartozásról szóló igazolást a kijelölt szerv részére köteles bemutatni.
(6) A közgyûlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselõt, visszavonja a társasház-kezelõi, az ingatlankezelõi
tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha
a) e személy a (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól számított
tizenöt napon belül nem tesz eleget és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok
következménye,
b) ha a kizáró ok fennállását a közgyûlés az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány tartalma alapján megállapítja.”

(9) A Tt. 56. § 2.3.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„2.3.3. korszerûsítés: meglévõ épület, épületrész, épületberendezés rendeltetésszerû és biztonságos használatra
alkalmasságát javító, használati értékét, teljesítõképességét, üzembiztonságát növelõ építési-szerelési munka.
Korszerûsítésnek kell tekinteni a megújuló energiaforrások (napenergia, szél, geotermikus energia stb.) alkalmazására,
a központi fûtõ- és melegvíz-ellátó berendezésnek az energiaracionalizálással, a levegõtisztaság-védelemmel
összefüggõ átalakítására vagy cseréjére vonatkozó, továbbá az épület energiahatékonyságát szolgáló
épületszerkezeteken végzett építési-szerelési munkát is.”
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(10) A Tt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67. § Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselõ-testülete, hogy városképi
vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a kereskedelmi jogszabályokkal összhangban –
rendeletben határozhassa meg a nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek
megváltoztatásának módját, feltételeit.”

35. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen induló eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Az Lszt. 12. § (6) bekezdése, a 18. § (4) bekezdése, a 35. §-a és a 40. § második mondata hatályát veszti.

36. § (1) A lakásszövetkezet alapszabályát és más belsõ szabályzatát az e törvénnyel módosított Lszt. rendelkezéseinek
megfelelõen e törvény hatálybalépésétõl számított 180 napon belül módosítani kell. A határidõ elmulasztása esetén
az alapszabálynak és más belsõ szabályzatnak az Lszt.-vel ellentétes rendelkezése hatályát veszti és helyébe az Lszt.
rendelkezése lép.

(2) Az Lszt. e törvény által megállapított 30. § (2) bekezdésének rendelkezését az e törvény hatálybalépését követõen
meghozott közgyûlési határozattal elõírt kötelezés esetén kell alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépését megelõzõen a lakásszövetkezet által létesített kamerarendszernek a módosított Lszt.
14/A. § rendelkezései szerinti üzemeltetése érdekében az alapszabályt vagy a lakásszövetkezet más belsõ szabályzatát
a törvény hatálybalépését követõ 180 napon belül kell módosítani és – felülvizsgálat után – a kamerarendszer szükség
szerinti átalakítását el kell végezni.

(4) A Tt. e törvény által megállapított 49. § (2) bekezdésének rendelkezését az e törvény hatálybalépését követõen
meghozott közgyûlési határozattal elõírt kötelezés esetén kell alkalmazni.

(5) E törvény hatálybalépését megelõzõen a társasház által létesített kamerarendszernek a módosított Tt. 25. §
rendelkezései szerinti üzemeltetése érdekében a szervezeti-mûködési szabályzatot a törvény hatálybalépését követõ
90 napon belül kell módosítani és – felülvizsgálat után – a kamerarendszer szükség szerinti átalakítását el kell végezni.

37. § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 16. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„16. § A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 14. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A házirend – az összes lakásszövetkezeti tag szavazatának legalább négyötödös többségével megállapított – eltérõ
rendelkezése hiányában tilos dohányozni a lakásszövetkezeti lakóépület közös használatra szolgáló, zárt légterû
épületrészeiben, területein, illetve helyiségeiben.””

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségrõl*

Az Országgyûlés az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november 16-án kelt, az 1985. évi
21. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl szóló egyezménnyel
(a továbbiakban: Egyezmény) összhangban, annak hatékony végrehajtásához; a kiemelkedõ egyetemes értékek megõrzéséhez
szükséges rendelkezések megállapítása érdekében – tekintetbe véve a fenntartható fejlõdés elveit is – a következõ törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya, értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
a) a világörökségi és a világörökségi várományos területekre,
b) a világörökségi és a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségi terület kiemelkedõ

egyetemes értékét, valamint a világörökségi várományos terület kiemelkedõ értékét érintõ tevékenységre,
valamint

c) a b) pont szerinti tevékenységet végzõ vagy e tevékenység által érintett szervezetekre és személyekre.
(2) Világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint az ezek végrehajtására kiadott
jogszabályok alapján védetté nyilvánított, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett
természeti terület nyilvánítható. A világörökségi vagy a világörökségi várományos területté nyilvánítás a már fennálló
védettségen túl további oltalmat nem keletkeztet.

2. § E törvény alkalmazásában:
1. kiemelkedõ egyetemes érték: a világörökségi helyszín által megtestesített – az Egyesült Nemzetek Oktatási,
Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, a
továbbiakban: UNESCO) Világörökség Bizottsága által ekként elfogadott – érték, amely kivételessége és páratlansága
miatt nemzetközi szempontból is kiemelkedõ és egyedi kulturális örökségi, illetve természeti jelentõséggel bír,
ennélfogva folyamatos megõrzése és védelme az egész emberiség, a jelen és jövõ generációi számára kiemelkedõ
fontosságú;
2. világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett,
világörökségi címmel rendelkezõ – e törvény 1. mellékletében meghatározott – helyszín, amelyet a kulturális örökség,
illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi
védelmet élvezõ terület, illetve védett természeti terület;
3. világörökségi helyszín védõövezete: a világörökségi helyszín környezete, amely az UNESCO Világörökség
Bizottságának határozata alapján a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve
hitelességének védelmét biztosítja, és amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok
alapján nyilvánítottak védetté vagy jelölték ki, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, védett természeti
terület, illetve a védett természeti terület védõövezete;
4. Világörökség Jegyzék: az UNESCO Világörökség Bizottsága által az Egyezmény 11. cikk (2) bekezdése alapján
létrehozott és vezetett lista;
5. világörökségi terület: a világörökségi helyszín és annak védõövezete;
6. világörökségi várományos helyszín (a továbbiakban: várományos helyszín): a kiemelkedõ kulturális örökségi, illetve
természeti értékei (a továbbiakban: kiemelkedõ érték) révén, az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott
kritériumok szerint az UNESCO Világörökség Központhoz (a továbbiakban: Központ) bejelentett, a Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplõ helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl
szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett
természeti terület;
7. Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke: a kiemelkedõ kulturális örökségi, illetve természeti értékei alapján
a Világörökség Jegyzékbe való felterjesztésre kiválasztott helyszíneknek a kultúráért felelõs miniszter rendeletében
kihirdetett, a helyszínek és azok védõövezetei EOV és WGS 84 koordináták szerinti lehatárolását is tartalmazó jegyzéke;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011.  június 14-i ülésnapján fogadta el.
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8. világörökségi várományos helyszín védõövezete (a továbbiakban: várományos helyszín védõövezete): a világörökségi
várományos helyszín környezete, amely kiemelkedõ értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének védelmét
biztosítja, továbbá amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján
nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvezõ terület, illetve védett természeti terület;
9. világörökségi várományos terület (a továbbiakban: várományos terület): a világörökségi várományos helyszín és
annak védõövezete.

2. Általános rendelkezések

3. § (1) A világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéket, a várományos helyszín kiemelkedõ értéket hordoz, amelyet
– a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján fennálló védettséggel összhangban –
mindenki köteles megóvni.

(2) A világörökségi és a várományos terület védelme és fennmaradását szolgáló, értékõrzõ használata közérdek, amely
– összhangban a kulturális örökség, illetve a természet védelmérõl szóló jogszabályok alapján fennálló védettségbõl
fakadó kötelezettségeikkel – az állami és önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi és egyéb
szervezetek, illetve a természetes személyek együttmûködésével valósul meg.

(3) A világörökségi és a várományos területet az Egyezménnyel, továbbá a világörökségi területet a világörökségi kezelési
tervben foglaltakkal összhangban, azok egyetemes és nemzeti értékeit megõrizve kell használni, fenntartható módon
fejleszteni, bemutatni, illetve szükség szerint helyreállítani.

4. § (1) A világörökségi területekkel összefüggõ állami feladatokat a kultúráért felelõs miniszter – a külön jogszabályok alapján 
fennálló feladat- és hatáskörüket nem érintve – az 1. mellékletben meghatározott miniszterekkel egyetértésben, más
érdekelt miniszterekkel együttmûködve látja el.

(2) A kultúráért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körében különösen az alábbi tevékenységet végzi:
a) meghatározza az Egyezménybõl eredõ feladatok végrehajtásának koncepcióját, stratégiáját;
b) érvényesíti a világörökségi szempontokat a világörökségi területet érintõ jogszabályokban, illetve átfogó

tervezési programokban;
c) elõkészíti a világörökségi területek, valamint a várományos területek világörökségi kezelési tervét

(a továbbiakban: világörökségi kezelési terv), kezdeményezi annak felülvizsgálatát, illetve – szükség esetén –
módosítását, valamint ellátja az ebbõl eredõ egyéb feladatokat;

d) gondoskodik a világörökségi terület állapotának felmérésérõl és folyamatos figyelemmel kísérésérõl, továbbá
megteszi a kiemelkedõ egyetemes érték megõrzéséhez, bemutatásához, fenntartásához, valamint az azt érõ
káros hatások bekövetkezésének megelõzéséhez szükséges intézkedéseket;

e) felügyeli a világörökségi gondnokságok e törvényben, valamint e törvény alapján kiadott külön jogszabályban
meghatározott tevékenységét, és külön jogszabályban meghatározott esetekben intézkedik a világörökségi
gondnokság megbízásának visszavonásáról;

f) évente jelentést tesz a Kormánynak, és négyévente beszámol az Országgyûlésnek a világörökségi területek
állapotáról és az Egyezménybõl eredõ feladatok ellátásáról;

g) szükség esetén gondoskodik a világörökségi területtel kapcsolatos módosítás, így különösen a világörökségi
terület határának, a világörökségi helyszín elnevezésének, valamint kiemelkedõ egyetemes értékének
megváltoztatása Központhoz történõ bejelentésérõl;

h) gondoskodik a világörökségi terület fennmaradását szolgáló használat, fejlesztés és bemutatás érdekében tervek, 
programok, projektek elõkészítésérõl és megvalósításáról;

i) ellátja a világörökséggel kapcsolatos, az Egyezménybõl eredõ nemzetközi feladatokat, így különösen a határon
átnyúló világörökségi helyszínek esetén együttmûködésre törekszik a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes
Állam felelõs miniszterével;

j) gondoskodik a kiemelkedõ egyetemes értéket hordozó örökség széles körben történõ megismertetését,
bemutatását, valamint fejlesztését elõsegítõ – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztõ – programok
kidolgozásáról és végrehajtásáról, valamint

k) gondoskodik a világörökség állapotának figyelemmel kísérése, értékeinek megóvása során az alapszabályuk
szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti értékek esetén a természetvédelemmel foglalkozó
társadalmi szervezetekkel való együttmûködésrõl.
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5. § A kultúráért felelõs miniszter más érdekelt miniszterekkel együttmûködve ellátja a várományos területtel kapcsolatos
állami feladatokat, így különösen:
a) kiválasztja a várományos helyszíneket;
b) bejelenti a várományos helyszíneket a Központhoz;
c) ötévente felülvizsgálja a várományos helyszínek Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében történõ

nyilvántartásának indokoltságát;
d) intézkedik a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe felvett várományos helyszínek Világörökség

Jegyzékbe történõ jelölésérõl, valamint
e) gondoskodik a kiemelkedõ kulturális örökségi, illetve természeti értéket hordozó örökség megismerését,

fejlesztését és bemutatását elõsegítõ – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztõ – programok kidolgozásáról és
végrehajtásáról.

6. § A kultúráért felelõs miniszter a 4. § (2) bekezdésben és az 5. §-ban meghatározott feladatokat a Kormány által az
e feladatok ellátása céljából létrehozott javaslattevõ, véleményezõ és döntés-elõkészítõ testület közremûködésével
látja el, amely
a) a hatáskörükben érintett miniszterek által delegált, kiemelkedõ elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ

tagokból,
b) a kulturális örökségvédelmi, valamint a természetvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalok vezetõjébõl,
c) a világörökségi gondnokságok 1-1 képviselõjébõl,
d) az Országgyûlés illetékes bizottságainak elnökeibõl,
e) az ICOMOS – Mûemlékek és Mûemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa (International Council on Monuments and

Sites) Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személybõl, valamint
f) az IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – Világ Természetvédelmi Unió

Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személybõl áll. 

3. Kezelés, világörökségi kezelési terv, világörökségi gondnokság

7. § (1) A világörökségi területek kezelése – a kiemelkedõ egyetemes érték, és az azt hordozó valamennyi anyagi és nem
anyagi tényezõ megõrzése érdekében – kiterjed a világörökségi területek használatának, fejlesztésének,
bemutatásának, illetve szükség szerinti helyreállításának biztosítására, továbbá a világörökségi területek
megõrzésével és fenntartható mértékû használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozik különösen:
a) a helyszínek tudományos alapú értékvizsgálatában, állapotának dokumentálásában, valamint a fenntartható

használat adott helyszínre érvényes és a világörökségi kezelési tervben érvényesítendõ kritériumainak
kidolgozásában való részvétel;

b) a világörökségi területek világörökségi kezelési terveinek kidolgozásában és felülvizsgálatában, az azzal
kapcsolatos egyeztetések (az érintett tulajdonosokkal, önkormányzatokkal, a külön jogszabályban
meghatározott tudományos, szakmai és társadalmi szervezetekkel) lefolytatásában való közremûködés;

c) a világörökségi kezelési tervben foglaltak gyakorlati végrehajtásának az érintettek és érdekeltek körében történõ
megismertetésében való részvétel;

d) a határon átnyúló világörökségi területek esetében együttmûködés az érintett határon túli kezelõ szervezetekkel;
e) a világörökségi terület állapotának folyamatos követõ-figyelése, az ezzel kapcsolatos intézkedések

kezdeményezése, valamint a világörökségi kezelési terv végrehajtásához szükséges adatok gyûjtésében,
elemzésében és a világörökségi kezelési terv teljesítéséhez szükséges lépések meghatározásában való részvétel;

f) az érintett partnerekkel – köztük az alapszabályuk szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti értékek 
esetén a természetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel – folyamatosan együttmûködve
a világörökségi terület értékmegõrzésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósításának
kezdeményezése, szervezése, elõmozdítása, valamint

g) a kultúráért felelõs miniszter részére jelentés készítése a világörökségi terület állapotáról, különös tekintettel
a világörökségi területet érintõ minden olyan tevékenységre, amely kihat a világörökségi helyszín kiemelkedõ
egyetemes értékére.
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8. § (1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték vagy a várományos helyszínek által hordozott
kiemelkedõ érték megõrzése, és a fennmaradást nem veszélyeztetõ hasznosíthatósága érdekében
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a világörökségi területek, valamint a várományos területek
világörökségi kezelési tervét a Kormány rendeletben hirdeti ki.

(2) A világörökségi kezelési terv egyeztetésébe az érintett helyi önkormányzatokat be kell vonni.
(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke

kizárólag természeti érték és a világörökségi terület vagy a várományos terület egésze védett természeti területen van, 
továbbá külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelési tervvel rendelkezik, a természetvédelmi
kezelési terv az (1) bekezdés szerinti világörökségi kezelési tervnek minõsül.

(4) Amennyiben a világörökségi területen vagy a várományos területen országos vagy helyi jelentõségû védett
természeti terület is van, az (1) bekezdésben meghatározott világörökségi kezelési tervet a védett természeti területre
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelési tervvel összhangban
– a természetvédelmi kezelési tervben foglalt, a kiemelkedõ egyetemes érték vagy a kiemelkedõ érték védelmét
biztosító természetvédelmi kezelési elõírásokra utalva – kell elkészíteni. A természet védelmérõl szóló külön
jogszabály alapján fennálló védettségbõl eredõ korlátozásokat, tilalmakat a természetvédelmi kezelési terv
tartalmazza.

(5) A világörökségi kezelési terv tartalmazza:
a) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín helyrajzi számok szerinti kijelölését, illetve határának EOV és

WGS 84 koordináták szerinti megállapítását;
b) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín kiterjedésének megfelelõ méretarányú,

ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen történõ lehatárolását;
c) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín védõövezete helyrajzi számok szerinti kijelölését, illetve

határának EOV és WGS 84 koordináták szerinti megállapítását;
d) a világörökségi helyszín vagy a várományos helyszín védõövezete kiterjedésének megfelelõ méretarányú,

ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen történõ lehatárolását;
e) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értékének

összegzését;
f) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke

megõrzésének, fenntartásának és bemutatásának célkitûzéseit, stratégiáját;
g) a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke

megõrzésével kapcsolatos teendõket, így különösen a világörökségi területet vagy várományos területet érintõ
kezelési módokat, továbbá a kulturális örökség védelmérõl jogszabályok alapján fennálló védettségbõl, valamint
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló jogszabályból eredõ korlátozásoknak és tilalmaknak
a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke vagy a várományos helyszín kiemelkedõ értéke
szempontjaiból megadott, a világörökségi terület vagy a várományos terület sajátosságaira figyelemmel
megállapított részletes leírását;

h) amennyiben a világörökségi területen vagy a várományos területen lévõ védett természeti területen
természetvédelmi kezelési terv van hatályban, az abban foglalt, a kiemelkedõ egyetemes érték vagy a kiemelkedõ 
érték védelmét biztosító természetvédelmi kezelési elõírásokra történõ utalást; valamint

i) a világörökségi terület vagy a várományos terület finanszírozási igényét megalapozó sajátos körülményeket,
elõírt használati módokat, tevékenységeket.

(6) A világörökségi kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell különösen
a) a területrendezési tervet, valamint a területfelhasználás rendjét és a területhasználat szabályait érintõen

a településrendezési eszközöket felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani, összhangba hozni;
b) a világörökségi terület vagy a várományos terület természeti és kulturális örökségi értékeit érõ káros hatások

bekövetkezését megelõzni, a káros hatásokat elhárítani, csökkenteni; valamint
c) a világörökségi területet vagy a várományos területet érintõ bármely változtatást (különösen fejlesztést, felújítást, 

helyreállítást) végezni.
(7) A világörökségi kezelési tervet szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell vizsgálni.

9. § (1) A hatósági eljárásokban hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közremûködõ kulturális örökségvédelmi- és
természetvédelmi hatóság a világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték, valamint
a várományos helyszín által hordozott kiemelkedõ érték megõrzése érdekében a világörökségi területen és
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a várományos területen az e törvényben és a világörökségi kezelési tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényre
juttatni.

(2) Amennyiben a világörökségi területet érintõ restaurálási, helyreállítási, fejlesztési és építési tevékenységre irányuló
kérelem esetében szakértõi vélemény beszerzése szükséges, az eljáró hatóság, szakhatóság – a saját költségei
terhére – a kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl
szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakértõt rendel ki.

(3) A szakértõ a szakértõi véleményében világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációt köteles bemutatni.

10. § (1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedõ egyetemes érték megõrzését szolgáló kezelés 7. §-ban foglalt
feladatainak világörökségi kezelési terv alapján történõ ellátására – amennyiben azt külön jogszabály nem utalja más
szerv hatáskörébe – helyszínenként egy világörökségi gondnokság mûködik.

(2) A világörökségi gondnokság olyan, az adott világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének jellegéhez
kötõdõ tevékenységû, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezet – így különösen költségvetési szerv, önkormányzat,
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság –, amelynek tevékenysége
kiterjed a világörökségi érdekek képviseletére, a kiemelkedõ egyetemes érték védelmére, valamint mûködési területe
magában foglalja a világörökségi területet vagy annak jelentõs részét.

(3) A kultúráért felelõs miniszter a világörökségi gondnokságot világörökségi helyszínenként – a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével választja ki. A világörökségi gondnokság
megbízása visszavonásig, de legfeljebb hét évre szól, amely meghosszabbítható.

(4) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke kizárólag természeti érték, és a világörökségi
helyszínt teljes egészében lefedõ védett természeti területre vonatkozóan külön jogszabály természetvédelmi
kezelésért felelõs szervet jelöl ki, úgy ez a szerv látja el a kezelés 7. §-ban megjelölt feladatait.

(5) Amennyiben külön jogszabály a világörökségi helyszín egy részének kezeléséért felelõs szervet jelöl ki, úgy
a (3) bekezdés alapján kiválasztott világörökségi gondnokság köteles ezzel együttmûködni.

11. § Több település közigazgatási területét érintõ világörökségi területen az érintett helyi önkormányzatok társulásos
formában a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti helyi
építészeti-mûszaki tervtanácsot hoznak létre.

4. Finanszírozás

12. § (1) A világörökségi címmel kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket az e törvényben megjelölt állami feladatok és
a (2) bekezdésben meghatározott feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni.

(2) Az állam a központi költségvetésbõl finanszírozza az alábbi feladatokat:
a) a világörökségi kezelési terv kidolgozását;
b) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott szakértõi költségeket;
c) a területrendezési tervek és településrendezési eszközök világörökségi kezelési tervben foglaltak szerinti

felülvizsgálatát és módosítását.
(3) Az állam a központi költségvetésbõl támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátásához:

a) a világörökségi területtel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatási, nevelési, továbbképzési programok
kidolgozása, mûködtetése;

b) a világörökségi területtel kapcsolatos kutatások, a világörökségi területek értékmegõrzésével, fennmaradását
nem veszélyeztetõ hasznosításával és bemutatásával kapcsolatos módszerek (modellek), eredmények
alkalmazása, érvényre juttatása;

c) a világörökségi terület kezelésével, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, beruházások
támogatása;

d) a világörökségi területtel kapcsolatos elismerések támogatása;
e) a településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti tervtanácsoknak

– ideértve a világörökségi területen létrehozott helyi tervtanácsokat is – a világörökségi területtel kapcsolatos
feladata ellátásának támogatása.

(4) A védett értékek fenntartására, az állagvédelemre és a világörökségi kezelési tervnek megfelelõ mûködtetéshez az
állam adókedvezményt biztosíthat, amelyet külön törvényben állapít meg.
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5. Átmeneti rendelkezések

13. § (1) A miniszter e törvény hatálybalépését követõ egy éven belül felülvizsgálja az e törvény hatálybalépésekor az
Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok szerint a Központhoz bejelentett helyszínek Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételének indokoltságát. Amennyiben a miniszter a felülvizsgálatot
követõen nem tartja indokoltnak a helyszín Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételét, errõl
soron kívül értesíti a Központot.

(2) Az illetékes országos szervezetek, valamint a megyei önkormányzatok a területrendezési terveik 8. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti összhangja megteremtésérõl a világörökségi kezelési tervek kihirdetését követõen legkésõbb 5 éven
belül, illetve más jogszabályból fakadó kötelezõ felülvizsgálat vagy más okból elvégzett módosítás alkalmával
kötelesek gondoskodni.

(3) A települési (fõvárosi, fõvárosi kerületi) önkormányzatok a településrendezési eszközeik 8. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti módosításáról a világörökségi kezelési tervek kihirdetését követõ tizennyolc hónapon belül kötelesek
gondoskodni.

(4) A világörökségi gondnokságot az e törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül kell kijelölni.
(5) Az e törvény hatálybalépését követõen a Világörökség Jegyzékbe felvett helyszín – e törvény 1. mellékletének

módosítása általi – kihirdetését a Kormány kezdeményezi. Ezen helyszínek világörökségi gondnokságát a kihirdetéstõl 
számított hat hónapon belül kell kijelölni.

(6) A miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter közremûködésével – e törvény hatálybalépését követõ
hat hónapon belül felülvizsgálja a világörökségi helyszínen található, állami tulajdonban lévõ vagyonelemek
hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy egyéb használati jogviszonyt alapító szerzõdéseket.
Amennyiben a miniszter megállapítja, hogy valamely szerzõdés az Egyezményben vagy e törvényben rögzített
célokkal ellentétes vagy azok megvalósítását jelentõs mértékben korlátozza, illetve akadályozza, errõl értesíti:
a) a vagyonelem hasznosításért felelõs szervezetet, valamint
b) a vagyonelemet szerzõdés alapján hasznosító személyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ 

gazdálkodó szervezetet.
(7) A miniszter a (6) bekezdés szerinti megállapítást tartalmazó döntését a minisztérium honlapján közzé teszi, illetve

intézkedik a döntésnek az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat hirdetõtábláján történõ
közzétételérõl. Az állami tulajdonban lévõ vagyonelemek hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy
egyéb használati jogviszonyt alapító szerzõdés a miniszteri döntés minisztériumi honlapon történõ közzétételétõl
számított 60. napon e törvény erejénél fogva megszûnik.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:
a) a világörökségi várományos helyszínek Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételének és 

felülvizsgálatának, továbbá a Központhoz történõ bejelentésének, valamint a világörökségi várományos helyszín
Világörökség Jegyzékbe történõ jelölésének részletes szabályait;

b) a világörökségi testületbe tag delegálására jogosult minisztereket, a testület részletes feladatait és mûködését;
c) a világörökségi kezelési terv készítését, annak tartalmi elemeire vonatkozó részletes követelményeket, az

érintettekkel történõ elõzetes egyeztetésének és felülvizsgálatának rendjét;
d) a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi elemeit, valamint az annak elkészítésére

vonatkozó különös szabályokat;
e) a világörökségi terület világörökségi kezelési tervét; valamint
f) a világörökségi várományos terület világörökségi kezelési tervét.

(2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy – az 1. mellékletben meghatározott miniszterekkel
egyetértésben – rendeletben állapítsa meg:
a)  a világörökségi gondnokság kiválasztásának részletes szabályait, a világörökségi gondnokság feladatait és

mûködését; valamint
b)  a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét.
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15. § (1) A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 3. pontjában
a „3911/92/EGK” szövegrész helyébe a „116/2009/EK” szövegrész lép.

(2) A világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1985. évi 21. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel és
a természetvédelemért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel, az
építésügyért felelõs miniszterrel, a természetvédelemért felelõs miniszterrel a területrendezésért felelõs miniszterrel,
valamint a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszterrel” szövegrész lép.

(3) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az információ megismerésére vonatkozó
igényt köteles a környezeti információval rendelkezõ szervnek megküldeni, és errõl az igénylõt értesíteni vagy
tájékoztatni, hogy a kért információt mely környezeti információval rendelkezõ szervtõl igényelheti. A környezeti
információ megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén az elutasítás tartalmazza annak indokait, valamint
tájékoztatást arról, hogy a megtagadással szemben az igénylõ mely szervhez fordulhat.”

16. § (1) Hatályát veszti a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 5/A. §-a, 81. § p) pontjában
a „világörökségi és” szövegrész, valamint a 93. § (2) bekezdés n) pontja.

(2) Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. § (4) bekezdése,
illetve a 62. § (2) bekezdés k) pontja.

17. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 14. § (1) bekezdés e) pontja, valamint (2) bekezdés b) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 14. § (1) bekezdés f) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 15. § a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

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

1. melléklet a 2011. évi LXXVII. törvényhez

A világörökségi helyszínekkel összefüggõ állami feladatokat a kultúráért felelõs miniszterrel
egyetértésben ellátó miniszterek

Világörökségi helyszín Egyetértõ miniszter 

Budapest – a Duna-partok a Gellért- és a Várheggyel, 
a Budai Várnegyed és az Andrássy út

Állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Hollókõ ófalu és környezete Agrárpolitikáért felelõs miniszter 
Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter
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Világörökségi helyszín Egyetértõ miniszter 

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fõapátság 
és természeti környezete

Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Agrárpolitikáért felelõs miniszter 
Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetõje Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Fertõ / Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertõ-táj) Agrárpolitikáért felelõs miniszter 
Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Agrárpolitikáért felelõs miniszter 
Építésügyért felelõs miniszter 
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
Természetvédelemért felelõs miniszter
Területrendezésért felelõs miniszter
Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs
miniszter 
Turizmusért felelõs miniszter
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintõ kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. §, a 4. § és az 5. § (1) és (4) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 149. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
az 5. § (2) bekezdése tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint szükséges, temetkezési
szolgáltatásban eltöltött szakmai gyakorlatot a munkáltató (megbízó) igazolja.”

2. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A veszélyhelyzet kihirdetésérõl és az ennek során teendõ intézkedésekrõl szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 2/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározott
lakásépítési-támogatási és lakásvásárlási-támogatási, valamint a készpénzben való kártalanítás mértékérõl szóló
szerzõdés megkötése során a Magyar Állam nevében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter jár el.”

4. § (1) A zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket)
„b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény idõtartama alatt várhatóan lesz olyan
idõpont, amelyen a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).”

(2) Az R2. 2. § 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. építmény üzemeltetõje: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerzõdés alapján más
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó mûködteti;
2. zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idõpontban tartott, nyilvános, nem
zártkörû, válogatott lemezbemutatás vagy élõ elõadás útján nyújtott zeneszolgáltatást fõszolgáltatásként nyújtó
rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülõhellyel rendelkezni;”

(3) Az R2. 8. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztonsági terv tartalmazza:)
„f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos idõjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.”

15232 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám



(4) Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendezvény szervezõjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény
biztonságát veszélyeztetõ idõjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tûzvédelmi elõírásokban
meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az idõjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges
esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztésérõl.”

5. § (1) Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdés c) pontja és 10. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes

szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja.
(3) Az R1. 2/B. § (1) bekezdésében az „A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM

rendeletben” szövegrész helyébe az „A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben”
szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdés i) pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. Az e rendeletben meghatározott
kormányrendeleteknek az e rendelettel megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Központ kábítószer adat- és információgyûjtõ tevékenységében adat-, illetve információ-szolgáltatási kötelezettség
teljesítésével feladatkörük szerint résztvevõ minisztériumok, illetõleg egyéb állami szervek:
a) Belügyminisztérium;
b) Honvédelmi Minisztérium;
c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium;
d) Külügyminisztérium;
e) Nemzeti Erõforrás Minisztérium;
f) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
g) Nemzetgazdasági Minisztérium;
h) Vidékfejlesztési Minisztérium;
i) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;
j) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal;
k) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal;
l) Központi Statisztikai Hivatal;
m) Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács;
n) Országos Egészségbiztosítási Pénztár;
o) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága;
p) Országos Tisztifõorvosi Hivatal;
q) Országos Rendõr-fõkapitányság;
r) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala.”
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A Kormány 95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 112. §
(6) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását
biztosító feltételeket, amennyiben azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen]
„k) a (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatok és az azokban bekövetkezõ változások támogató felé 
történõ bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit,”

2. § Az Ámr. 113. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kedvezményezettõl írásbeli nyilatkozatot kell kérni]
„c) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataihoz a költségvetésbõl nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek
az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésbõl nyújtott támogatása tekintetében a közremûködõ szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevõszék,
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság, a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a csekély összegû támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 124. § (9) bekezdése alapján
kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,”

3. § Az Ámr. 241. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A 127. § elõírásait a 2010. augusztus 15-ét követõen elõírásra kerülõ követelések esetén alkalmazni kell a 2010.
január 1-jét megelõzõen benyújtott támogatási igények, meghirdetett pályázati felhívások esetében is.”

4. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. § Az Ámr. 8. számú mellékletének 5.2. pontjában az „Államháztartás mûködési rendjérõl szóló Kormányrendelet 122. §
(2) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg lép.

6. § (1) Hatályát veszti az Ámr. 122. §-a, 123. §-a, 145. § (4) bekezdése, 151. § (2) bekezdése, valamint 10. számú melléklete.
(2) Hatályát veszti az Ámr. 2. § 20. pontjában az „e rendelet VII. fejezete alkalmazásában az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében,

egyebekben” szövegrész, valamint 145. § (1) bekezdésében az „állami, illetve” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 96/2011. (VI. 28.) Korm. rendelete
az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány – az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 7. számú melléklete „Bükki Nemzeti Park Igazgatóság” cím alatti táblázata a következõ sorral
egészül ki:

Területkód  Név

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
„HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdõk”

2. § A Kr. 7. számú melléklete „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” cím alatti táblázata a következõ sorral egészül ki:

Területkód  Név

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
„HUDI20023 Gödöllõi-dombság bõvítése”

3. § A Kr. 7. számú melléklete „Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság” cím alatti táblázata a következõ sorral egészül ki:

Területkód  Név

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
„HUHN20001 Felsõ-Tisza bõvítése”

4. § A Kr. 7. számú melléklete „Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság” cím alatti táblázata a következõ sorokkal egészül ki:

Területkód  Név

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
„HUKN20014 Hajósi-homokpuszta bõvítése
HUKN22037 Kékhegyi Lõtér”

5. § E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelete
a mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról  szóló 
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

1.  § A mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A mentés személyi és tárgyi feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

2.  § (1) Az R1. 2.  § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„f) mentési készenlét: a várható oxiológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentõtiszti, illetve a mentõápolói szintû
ellátás biztosítása;”

(2) Az R1. 2.  §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) gyalogõrség: a rendezvény egészségügyi biztosításának azon formája, amelynél a rendezvény résztvevõinek
egészségügyi biztosítása mentõgépjármû igénybevétele nélkül történik.”

3.  § (1) Az R1. 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mentés az alkalmazott mentõegység típusa szerint lehet
a) mentõgépkocsival,
b) kiemelt mentõgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) speciális rohamkocsival (Mobile Intensive Care Unit – MICU),
f) neonatológiai mentõgépkocsival,
g) neonatológiai rohamkocsival,
h) gyermekmentõ-rohamkocsival,
i) légi mentõjármûvel,
j) mentõorvosi gépkocsival,
k) mentõtiszti gépkocsival,
l) gyermek-mentõorvosi gépkocsival,
m) helyszínen történõ mentési feladat ellátására alkalmas motorkerékpárral, illetve -mopeddel (a továbbiakban:
mentõ-motorkerékpár, illetve mentõ-moped),
n) helyszínen történõ mentési feladat ellátására, valamint a szárazföldi átadási pontig történõ szállításra alkalmas
sürgõsségi mentõhajóval,
o) transzplantációs mentõ-gépkocsival,
p) Tömeges Baleseti Egységgel
végrehajtandó mentési feladat.”

(2) Az R1. 3.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet)
„d) mentési készenlétet igénylõ õrzött betegszállítás,”
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(3) Az R1. 3.  § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet)
„g) szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat.”

(4) Az R1. 3.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A mentõjármû általános mentést, koraszülött mentést és koraszülött szállítást, mentési készenlétet igénylõ õrzött
betegszállítást, mozgóõrségi, rendezvénybiztosítási, továbbá transzplantációhoz kapcsolódó tevékenységet végzõ
közúti mentõjármû, amely lehet a mentést végzõ szervezet tulajdonában vagy – erre irányuló külön megállapodás
alapján – annak használatában. A mentõjármûre vonatkozó részletes feltételeket az 1. melléklet határozza meg.”

4.  § Az R1. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) Az Eütv. 94.  § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az Irányító Csoport munkatársa a segélyhívás
fogadásakor a bejelentõtõl megkérdezi:
a) a mentést indokoló esemény jellegét és helyét, a betegek számát és az észlelt tüneteket,
b) a bejelentõ nevét és – amennyiben a bejelentõ telefonszáma az Irányító Csoport készülékén nem azonosítható –
a bejelentéskor használt telefonszámát,
c) a mentésirányítás által szükségesnek tartott további információt.
(2) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés tartalma, és az összes körülmény értékelése alapján dönt a mentés
szükségességérõl és intézkedik
a) a rendelkezésre álló mentõkapacitás függvényében, a sürgõsségi igény meghatározásával a megfelelõ szintû
mentõegység, illetve mentõegységek riasztásáról,
b) szükség esetén az adott típusú feladatra szakosodott ellátó szervezet riasztásáról,
c) egyéb szolgálatok – ideértve a háziorvosi vagy orvosi ügyeleti szolgálatot, tûzoltóságot, rend õrséget – riasztásáról.
(3) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés alapján tett (2) bekezdés szerinti intézkedésérõl a bejelentõt
tájékoztatja.
(4) Amennyiben biztonsággal megállapítható, hogy nem szükséges a beteg mentése, a mentésirányítást ellátó
személy a bejelentõt tájékoztatja az egyéb egészségügyi szolgáltató elérhetõségérõl és ellátási rendjérõl.
(5) Az Irányító Csoport munkatársa valamennyi intézkedését köteles dokumentálni.”

5.  § Az R1. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A mentést kezdeményezõ orvos a megrendeléskor közli
a) a beteg nevét és tartózkodási helyét,
b) a mentés sürgõsségét, illetve a mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás idõpontját, valamint – mentési
készenlétet igénylõ õrzött szállítás kivételével – a szükséges mentõegység szintjét,
c) a mentést indokoló, illetve a szállítás közbeni ellátás szempontjából lényeges kórismét,
d) mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás esetén az 5. melléklet szerinti adatokat.
(2) A mentést kezdeményezõ orvos a mentés általa meghatározott szintjének megfelelõ felügyeletet köteles
biztosítani a helyszínen a mentõegység megérkezéséig, és a helyszínre érkezõ mentõegységnek átadja a 4. melléklet
szerinti – kitöltött – Mentési utalványt, mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás esetén továbbá az 5. melléklet
szerinti – kitöltött – Mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás adatlapját.
(3) A mentésirányítást ellátó személy – a megrendelõ orvos egyidejû tájékoztatása mellett – jogosult az (1) bekezdés
b) pontjában foglaltaktól eltérõen rendelkezni, amennyiben az igényelt mentõjármûvel a mentési feladat a szükséges
idõn belül nem teljesíthetõ.”

6.  § Az R1. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § (1) A mentõellátással kapcsolatosan a mentõegység vezetõje a (2) bekezdés szerinti tartalommal esetlapot
köteles kitölteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetlap tartalmazza:
a) a bejelentés, indulás, helyszínre érkezés idõpontját,
b) a helyszínen szerzett információk alapján az esemény közvetlen elõzményeit,
c) a helyszínen észlelt körülményeket,
d) a beteg állapotát és vizsgálatának eredményeit,
e) a beteg helyszíni és szállítás közbeni ellátását, állapotváltozását,
f) a beteg átadási állapotát, valamint
g) a beteg átadásának helyét és idejét.
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(3) A mentõellátást végzõ mentõegység ápolója (ennek hiányában gépkocsivezetõje) a mentés, valamint a mentés
körébe tartozó feladatokat a (4) bekezdés szerinti mentési adatlapon és menetlevélen rögzíti.
(4) A mentési adatlap és menetlevél tartalmazza:
a) a bejelentõ által közölt feltalálási helyet,
b) a bejelentés, az állomáshelyrõl történõ kivonulás, a helyszínre érkezés, a helyszínrõl  való indulás, az átadási helyre
érkezés, az átvétel, valamint az állomáshelyre visszaérkezés idõpontját az óra és a perc megadásával,
c) az állomáshelyrõl történõ kivonuláskor, a helyszínre érkezéskor, a helyszínrõl  való induláskor, az átadási helyre
érkezéskor, valamint az állomáshelyre visszaérkezéskor a mentõgépjármû kilométeróra állását,
d) a beteg nevét, születési dátumát, társadalombiztosítási azonosító jelét vagy az egészségügyi ellátásra jogosító
dokumentum azonosító számát, lakcímét, illetve tartózkodási helyét, anyja születési nevét,
e) a mentõgépjármû rendszámát,
f) a mentõegység tagjainak, a mentõegységgel kivonuló betanuló mentõdolgozó, illetve szakmai gyakorlaton lévõ
egészségügyi dolgozó, valamint a beteg kísérõjének nevét,
g) a beteget átvevõ egészségügyi intézmény nevét és egyedi azonosítóját,
h) az átvevõ orvos nevét és pecsétszámát,
i) a beteg továbbszállítása esetén a továbbszállítást elrendelõ orvos nevét, pecsétszámát, valamint
j) a továbbszállítás okát.
(5) A (2) bekezdés szerinti esetlap és a (4) bekezdés szerinti mentési adatlap és menetlevél az egészségügyi
dokumentáció részét képezi.”

7.  § Az R1. a következõ 9/A.  §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A bejelentés alapján a mentésvezetõ, illetve a mentésirányító, a helyszínen a mentõegység vezetõje felelõs
a helyszín biztonságának értékeléséért. A helyszínen észleltek alapján a mentõegység vezetõje dönt arról, hogy
a mentõegység tagjai életének vagy testi épségének veszélyeztetése nélkül
a) a mentés megkezdhetõ-e, vagy
b) a megkezdett ellátás folytatható-e.
(2) Amennyiben a helyszínen észleltek alapján megállapítható, hogy a mentõegység tagjai élete vagy testi épsége
veszélyben van, vagy a mentésen kívül más szerv segítsége is szükséges, a mentõegység vezetõje dönt
a) az ellátás átmeneti felfüggesztésérõl, illetve
b) a helyszín átmeneti elhagyásáról.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti okok már nem állnak fenn, a mentést haladéktalanul folytatni kell.”

8.  § Az R1. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § (1) Rendezvénybiztosítást az ÁNTSZ OTH által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet láthat el.
(2) Rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ mentõszervezet ezen tevékenysége megkezdése elõtt legalább
3 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási
szervet és az OMSZ illetékes mentõszervezetét, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek
rendezvény alatti elérhetõségét. Amennyiben a rendezvény egészségügyi biztosításában jogszabály mentõhelikopter 
készenlétét is kötelezõvé teszi, a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezet a Magyar Légimentõ
Nonprofit Kft.-t is köteles értesíteni és a rendezvény alatti elérhetõségérõl tájékoztatni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a rendezvény biztosítása során történõ
egyéb szabálytalanság esetén a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezetnek mûködési engedélyt kiadó
hatóság az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési
eljárásról  szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.
(4) Az állami rendezvények egészségügyi biztosítását, valamint a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedõ
fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl  szóló kormányhatározat szerinti
rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ látja el.
(5) A rendezvény megfelelõ egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezõje és a rendezvény egészségügyi
biztosítását végzõ szervezet egyetemlegesen felelõs. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg
egészségi állapotának megfelelõ ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik
szükségessé, akkor errõl a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezetnek – ide nem értve a gyalogõrséget –
kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul,
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az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezõje és a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezet
köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.
(6) A rendezvénybiztosítás részletes feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.”

9.  § Az R1. 11/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mentési tervnek tartalmaznia kell
a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, idõpontját,
b) a résztvevõk becsült számát,
c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentõegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,
d) a rendezvénybiztosításban résztvevõk számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,
e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezetõ, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,
f) a tervezett mentõegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,
g) a mentõhelikopter számára biztosított leszállási lehetõség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,
h) a rendezvénybiztosítást vezetõ személy nevét, szakképzettségét, elérhetõségét,
i) a társszervekkel  való kapcsolattartás rendjét.”

10.  § (1) Az R1. a következõ 12/A.  §-sal egészül ki:
„12/A.  § A mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról  szóló 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. melléklet II. Tárgyi
feltételek II/B. Mentõjármûvek rész 1.1.8. alpontja szerinti eszközöket és II/B. Mentõjármûvek rész 3.1.2. alpontjában
szereplõ hordozható lélegeztetõgépet 2012. január 1-jétõl kell biztosítani.”

(2) Az R1. a következõ 12/B.  §-sal egészül ki:
„12/B.  § A Módr.-rel megállapított 1. melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. Mentõjármûvek rész 3.1.2. alpontjában szereplõ
kapnográfot 2013. január 1-jétõl kell biztosítani.”

11.  § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe – 1. mellékletként – az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe – 2. mellékletként – a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 4. számú melléklete helyébe – 4. mellékletként – a 3. melléklet lép.
(4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

12.  § (1) Az R1.
a) 2.  § a) pontjában az „(1) és (4)” szövegrész helyébe az „(1), (4) és (5)” szöveg,
b) 2.  § b) pontjában az „a mellékletek” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,
c) 10.  § (1) bekezdésében az „a mellékletekben” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben” szöveg,
d) 11/A.  § (1) bekezdésében a „8 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg
lép.

(2) Az R1. 1. melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. Mentõjármûvek rész nyitó szövegrészében a „13 évesnél” szövegrész
helyébe a „10 évesnél” szöveg lép.

13.  § Hatályát veszti az R1.
a) 2.  § c) pontjában a „számú” szövegrész,
b) 11/A.  § (1) bekezdésében a „regionális” szövegrész,
c) 3. számú melléklete.

2. A betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

14.  § A betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3.  § (4) és (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az adott megyében mûködõ betegszállítást irányító szervezet (a továbbiakban: megyei irányító szervezet)
irányítja és koordinálja a megyében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött
finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek tevékenységét. Az ügyeleti rendszer megszervezése
a megyei irányító szervezet feladata és kötelessége. Az egyes megyei irányító szervezetek feladataik ellátása során
együttmûködnek egymással és az Országos Mentõszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ). A megyei irányító szervezetek
listáját az OEP közleményben teszi közzé.
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(5) Az OMSZ országosan irányítja és koordinálja az OEP-pel kötött finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító 
szervezetek megyehatáron átnyúló szállítási tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállító szervezetek által
a 6.  § (2) bekezdése szerint felvett, a megyei irányító központok által összesített és az OMSZ felé továbbított
feladatoknak az illetékes, a feladatot elvégezni köteles betegszállító szervezet felé  való továbbítását, a feladat
teljesítésének folyamatos követését. A finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek
a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott idõszakonként jelentik.”

15.  § Az R2. 3.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) országosan irányítja az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek
tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási feladatok 6.  § (2) bekezdése szerinti felvételét, az illetékes
betegszállító szervezet felé  való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos követését. A finanszírozási
szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott
idõszakonként jelentik.”

16.  § (1) Nem lép hatályba
a) a betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról  szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet 2.  §-a,
b) a betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról  szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet

8.  § (3) bekezdése.
(2) A betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról  szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet 1. melléklet 

4. pontjának az R2. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1. és 2. alpontját módosító rendelkezése
az „EDR rádióval, valamint a hozzá kapcsolódó online nyomkövetõ rendszer adatainak feldolgozására és rögzítésére
alkalmas berendezéssel” szövegrészek helyett a „finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szolgáltatók
esetén EDR rádióval és globális helymeghatározó rendszerrel, amely alkalmas a gépjármûvek napi
futásteljesítményének jelentésére, a finanszírozási szerzõdéssel nem rendelkezõ betegszállító szolgáltatók esetén
pedig URH rádióval vagy rádiótelefonnal” szöveggel lép hatályba.

17.  § (1) Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 2. pontjában az „A vizsga szabályait
az ETI vizsgaszabályzata tartalmazza.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R2. 3.  § (5) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1. és 2. alpontjában az „és globális

helymeghatározó rendszerrel, amely alkalmas a gépjármûvek napi futásteljesítményének jelentésére” szövegrész.

18.  § Hatályát veszti a betegszállításról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról  szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI
rendelet 8.  § (2) bekezdésében a „2.  §, a” és az „ , a (3)” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

19.  § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. június 30-án lép hatályba.
(2) Az 1–11.  §, a 12.  § (1) bekezdése, a 13.  §, valamint az 1–4. melléklet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A 15.  §, a 17.  § (2) és (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 12.  § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
(5) Ez a rendelet 2015. január 2-án hatályát veszti.

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

15240 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám



1. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez
„1. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

A mentés személyi és tárgyi feltételei

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Mentõgépkocsi-vezetõként az foglalkoztatható, aki
1.1. a megkülönböztetõ jelzésekkel ellátott gépjármû vezetéséhez jogszabályban elõírt követelményeknek eleget tesz,
1.2. legalább kétéves gépjármûvezetõi gyakorlattal rendelkezik,
1.3. az alábbi ismeretekkel és készségekkel rendelkezik:
1.3.1. A mentõellátás szervezése Magyarországon.
1.3.2. Mentõegység típusok; A mentõgépjármûvek felszerelése.
1.3.3. A beteg állapotának felmérése, ABCDE szemlélet alkalmazása, riasztó tünetek felismerése.
1.3.4. A keringésmegállás felismerése, az újraélesztés elméleti alapjai.
1.3.5. Az eszméletlenség fogalma, felismerése, veszélyei.
1.3.6. A vitális funkciók fogalma, vizsgálata.
1.3.7. A leggyakoribb életveszélyes mérgezések.
1.3.8. A sokk és ájulás fogalma, felismerése.
1.3.9. Életveszélyes belgyógyászati betegségek felismerése.
1.3.10. A legfontosabb heveny ideg- és elmegyógyászati betegségek felismerése.
1.3.11. A szülés megindulásának felismerése.
1.3.12. A tömeges baleset, katasztrófa [a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 3.  § e) pontja], veszélyhelyzet [a polgári
védelemrõl  szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2.  § (2) bekezdése] fogalma.

1.3.13. Eljárás tömeges kárhelyen.
1.3.14. A segélykocsi kérésének indikációi.
1.3.15. Munkavédelmi, tûzvédelmi, baleset-megelõzési ismeretek.
1.3.16. Jogi és etikai kérdések.
1.3.17. Légútbiztosítás, lélegeztetés.
1.3.18. Újraélesztés egy és két segélynyújtóval, eszköz nélkül és eszközzel, félautomata defibrillátor alkalmazásával.
1.3.19. Vérnyomásmérés, pulzusszámolás, pulzoximetria, vércukorszint mérés.
1.3.20. Eszméletlen beteg ellátása.
1.3.21. Kimentés (Rautek-féle mûfogás), betegmozgatás, fektetési módok.
1.3.22. Vérzések, vérzéscsillapítás, kötözés.
1.3.23. Csontok és ízületek sérülései, rögzítések szakszerû alkalmazása, bukósisak levétele.
1.3.24. Koponya-agyi és gerincsérülések felismerése és ellátása.
1.3.25. Hasi és mellkasi sérülések felismerése és ellátása.
1.3.26. Termikus traumák és ellátásuk.
1.3.27. Tömeges baleset ellátása.
1.3.28. Mentéstechnikai alapismeretek.
1.3.29. Szülésvezetés.
1.4. a mentõszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzõ tanfolyamot elvégzi és a megszerzett

ismeretekbõl sikeres vizsgát tesz.
2. Mentõhelikopter pilótaként az foglalkoztatható, aki a hatályos légügyi elõírás szerint az adott légijármû kategóriára és

típusra meghatározott légijármû-vezetõi képesítéssel és érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, valamint
szakszolgálati engedélyében a mentõpilóta jogosítás szerepel.

3. Oktató mentõhelikopter pilótaként az foglalkoztatható, aki a hatályos légügyi elõírás szerint az adott légijármû
kategóriára és típusra meghatározott oktató légijármû-vezetõi képesítéssel, érvényes szakszolgálati engedéllyel,
mentõpilóta jogosítással rendelkezik, és a megbízás kezdete elõtti hat hónapban legalább harminc primer légimentõ
feladatot teljesített beosztott mentõpilótaként.

4. Sürgõsségi mentõhajó-vezetõként az foglalkoztatható, aki
4.1. az adott hajótípushoz szükséges hivatásos hajóvezetõi képesítéssel és vízterület ismerettel rendelkezik,
4.2. az adott hajókategóriában legalább kétéves vízijármûvezetõi gyakorlattal rendelkezik,
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4.3. elméleti és gyakorlati képzésben részesül az alábbi tárgyakban és ezekbõl sikeres vizsgát tesz:
– életjelenségek vizsgálata,
– légútbiztosítás eszköz nélkül,
– lélegeztetés eszköz nélkül, illetve ballonnal,
– újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, félautomata defibrillátorral,
– vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés,
– betegmozgatás, kimentés, pozícionálás, bukósisak eltávolítás,
– pulzus és vérnyomásmérés ismeretek, és

4.4. a mentõszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzést elvégzi, és a megszerzett ismeretekbõl 
sikeres vizsgát tesz.

5. Mentõ-technikusként az foglalkoztatható, aki:
5.1. a megkülönböztetõ jelzésekkel ellátott gépjármû vezetéséhez jogszabályban elõírt követelményeknek eleget tesz,
5.2. legalább kétéves gépjármûvezetõi gyakorlattal rendelkezik,
5.3. a jogszabályban meghatározott mentõszakápolói, mentõápolói szakképesítéssel rendelkezik, vagy
5.4. a jogszabályban meghatározott ápoló, felnõtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, klinikai szakápoló, intenzív

betegellátó szakápoló, egészségügyi szakasszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens vagy sürgõsségi szakápoló
szakképesítéssel rendelkezik, és a mentési tevékenységet végzõ szervezet által akkreditált tanfolyamot elvégezte,

5.5. a mentõszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzõ tanfolyamot elvégzi, és a megszerzett
ismeretekbõl sikeres vizsgát tesz.

6. Mentõápoló
6.1. Mentõápolóként az foglalkoztatható, aki
6.1.1. a jogszabályban meghatározott mentõszakápolói, mentõápolói szakképesítéssel rendelkezik, vagy
6.1.2. a jogszabályban meghatározott ápoló, felnõtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, klinikai szakápoló, intenzív

betegellátó szakápoló, egészségügyi szakasszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens vagy sürgõsségi szakápoló
szakképesítéssel rendelkezik, és a mentési tevékenységet végzõ szervezet által akkreditált tanfolyamot elvégezte,

6.1.3. a 6.1.1. és 6.1.2. pont szerinti szakképesítés hiányában – a munkavégzés megkezdésétõl számítva legfeljebb 3 évig –,
amennyiben az 1.3.1–1.3.29. pont szerinti ismeretekkel és készségekkel rendelkezik és a mentõszervezet által
évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzõ tanfolyamot elvégzi, és a megszerzett ismeretekbõl sikeres
vizsgát tesz.

6.2. Mentõgépkocsin lehetõség szerint, kiemelt mentõgépkocsin, esetkocsin, rohamkocsin, speciális rohamkocsin,
valamint légi és sürgõsségi vízi mentõjármûvön kizárólag szakképzett mentõápoló foglalkoztatható.

6.3. Neonatológiai mentõ-, rohamkocsin az a gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló foglalkoztatható, aki
gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói képesítéssel és legalább kétéves gyermek intenzív terápiás
gyakorlattal rendelkezik.

7. Mentõtisztként az foglalkoztatható, aki:
7.1. az egészségügyi felsõoktatás alapképzésében vagy azzal egyenértékû képzésben mentõtiszti szakképzettséget

szerzett,
7.2. VI. éves orvostanhallgató, és az OMSZ által szervezett oxiológiai tanfolyamot elvégezte, sikeres tanfolyamzáró vizsgát

tett, és az elõírt gyakorlatokat teljesítette.
8. Mentõorvosként esetkocsin az foglalkoztatható, aki:
8.1. törzsképzési idejét töltõ rezidens, ha VI. éves orvostanhallgatóként legalább 720 órát dolgozott mentõtiszti

beosztásban,
8.2. törzsképzési idejét töltõ rezidens, ha a sürgõsségi féléves gyakorlati idõt letöltötte és az oxiológiai tanfolyamon elõírt

gyakorlatokat teljesítette,
8.3. a 9. pont szerinti végzettséggel rendelkezik.
9. Rohamkocsira orvosként az osztható be, aki:
9.1. oxiológus szakorvos, vagy,
9.2. sürgõsségi vagy oxiológia és sürgõsségi orvostani szakorvos, vagy
9.3. aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy
9.4. legalább 5 éves mentõgyakorlattal rendelkezõ, az OMSZ-nál részmunkaidõben foglalkoztatott szakorvos, vagy
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9.5. oxiológus, sürgõsségi, vagy oxiológia és sürgõsségi orvostani vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás
szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési idõt teljesítette és szakmai felettese (a mentési tevékenységet végzõ
szervezet szakmai vezetõje) igazolja, hogy az alapvetõen szükséges diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs,
gyógyszerelési, illetve szervezési készségek birtokában van.

10. Oxiológus szakorvosként az foglalkoztatható, aki oxiológiából, illetve oxiológia és sürgõsségi orvostanból szakorvosi
bizonyítványt szerzett.

11. Speciális rohamkocsin orvosként az foglalkoztatható, aki oxiológiai vagy sürgõsségi vagy oxiológia és sürgõsségi
orvostani, vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgával rendelkezik.

12. Neonatológiai rohamkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki neonatológus szakorvos vagy legalább két évig teljes
munkaidõben, önálló ügyeleti szolgálatban is, neonatológiai intenzív osztályon dolgozott és neonatológiai szakorvosi
képzésben vesz részt vagy gyermekgyógyász szakorvos vagy a gyermekgyógyász szakorvosi képzésben legalább már
három évet eltöltött, és elméleti-gyakorlati képzést kapott a neonatológiai feladatok oxiológiai specialitásairól, és ezt
az adott neonatológiai központ szakmai vezetõje igazolja.

13. Gyermekmentõ-rohamkocsin és gyermek-mentõorvosi gépkocsin olyan orvos foglalkoztatható, aki legalább fél évig
teljes munkaidõben gyermekintenzív osztályon dolgozott és gyermekgyógyász, vagy aneszteziológia és intenzív
terápiás, vagy sürgõsségi orvostani, vagy oxiológus, illetve oxiológia és sürgõsségi orvostani szakképesítéssel
rendelkezik, illetve az az orvos, aki ezen szakképesítési képzés valamelyikében részt vesz, elméleti-gyakorlati képzést
kapott a gyermeksürgõsségi ismeretekbõl, és kellõ gyakorlatát az OMSZ által kijelölt szakmai vezetõje igazolja.

14. Légi mentõjármûvön a mentõegység vezetõje orvos, a vízi mentõjármûvön a mentõegység vezetõje orvos vagy
mentõtiszt.

14.1. Légi és vízi mentõjármûvön orvosként az foglalkoztatható, aki:
14.1.1. oxiológus szakorvos, vagy
14.1.2. sürgõsségi szakorvos, vagy
14.1.3. oxiológia és sürgõsségi orvostani szakorvos, vagy
14.1.4. aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy
14.1.5. a munkavégzés megkezdése elõtti nyolc évben legalább 5 éves, az OMSZ-nál szerzett mentõgyakorlattal rendelkezõ

orvos, vagy
14.1.6. oxiológus, sürgõsségi vagy oxiológia és sürgõsségi orvostani vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás

szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési idõt teljesítette és
14.1.7. légi jármû esetén: kiképzést kapott a légi jármûvön történõ speciális munkavégzésre is, azaz a hatályos rendelet által

leírt tematikának megfelelõ helikopteres sürgõsségi mentõszolgálati tevékenységre (HEMS) jogosító tanfolyamon
vett részt, melynek évenkénti megújítása szükséges;

14.1.8. vízi jármû esetén: úszástudásáról tanúbizonyságot tett az EMESE tanfolyam fizikai felmérõ tesztje alapján, és kiképzést
kapott a vízi jármûvön történõ speciális munkavégzésre is, azaz a sürgõsségi mentõhajó-szolgálati tevékenységre
(EMESE) jogosító tanfolyamon vett részt, melynek évenkénti megújítása szükséges.

15. Mentõorvosi gépkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki
15.1. oxiológus szakorvos, vagy
15.2. sürgõsségi vagy oxiológia és sürgõsségi orvostani szakorvos, vagy
15.3. aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy
15.4. legalább 5 éves mentõgyakorlattal rendelkezõ, az OMSZ-nál részmunkaidõben foglalkoztatott szakorvos, vagy
15.5. oxiológus, sürgõsségi, vagy oxiológia és sürgõsségi orvostani vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás

szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési idõt teljesítette és szakmai felettese (a mentési tevékenységet végzõ
szervezet szakmai vezetõje) igazolja, hogy az alapvetõen szükséges diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs,
gyógyszerelési, illetve szervezési készségek birtokában van.

16. Mentõtiszti gépkocsin az a mentõtiszt foglalkoztatható, aki a 7.1. pontban foglaltaknak megfelel.
17. Mentõ-motorkerékpáron a 7.1., 8.1., 9.

és 10. pontban meghatározott olyan személy foglalkoztatható, aki a megkülönböztetett jelzéssel ellátott, mentésre
alkalmas mûszaki paraméterekkel rendelkezõ motorkerékpár vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.

18. Mentõ-mopeden az a személy foglalkoztatható, aki legalább a jogszabályban meghatározott mentõápolói
szakképesítéssel rendelkezik, továbbá speciális 40 órás képzésben részesült és abból vizsgát tett, és a jármû
vezetéséhez szükséges érvényes engedéllyel rendelkezik.

19. Szolgálatvezetõ fõorvosként az a személy foglalkoztatható, aki a 10. pontban foglalt feltételeknek megfelel, és
legalább 3 éves szakorvosi kivonuló gyakorlattal rendelkezik.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám 15243



20. Mentésvezetõként az a személy foglalkoztatható, aki:
20.1. a 7. 1. pont szerinti végzettségû mentõtiszt vagy
20.2. az 5.3. vagy 6.1.1. pont szerinti végzettségû mentõápoló

és legalább 3 év kivonuló és mentésirányítói gyakorlattal rendelkezik.
21. Mentésirányítóként az a személy foglalkoztatható, aki:
21.1. a 7.1. pont szerinti végzettségû mentõtiszt vagy
21.2. az 5.3. vagy 6.1.1. pont szerinti végzettségû mentõápoló.
22. A mentési tevékenységet végzõ szervezet szakmai vezetõje oxiológus szakorvosi szakképesítéssel rendelkezõ orvos,

illetve koraszülött- és újszülött mentés esetén neonatológus szakorvos lehet.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK
II/A. Mentõállomás

1. Mentõállomás feltételei:
a) elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a mentõegység

késedelem nélküli kivonulását;
b) a mentõfeladatok fel-, illetve átvételére és a mentõegységekhez továbbítására megfelelõ hírközlõ eszközökkel

(telefon és rádió kapcsolat) ellátott;
c) alkalmas a következõkre:

ca) a szolgálatban lévõ szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és tûzvédelmi
normák szerinti – elhelyezésére,

cb) a mentõjármûvek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és
fertõtlenítésére;

d) közvetlen betegellátásra nem szolgál.
2. Légimentõ bázis feltételei:

a) elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a légi mentõegység
késedelem nélküli kivonulását;

b) az OMSZ rendszerébe integrált, a mentõfeladatok fel-, illetve átvételére és a mentõegységekhez továbbítására
megfelelõ hírközlõ eszközökkel ellátott;

c) alkalmas a következõkre:
ca) a szolgálatban lévõ szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és tûzvédelmi

normák szerinti – elhelyezésére,
cb) a légimentõjármû és egészségügyi felszerelése készenlétben tartására, tárolására, takarítására és

fertõtlenítésére,
cc) a légimentõ jármû tankolására, üzemeltetéshez szükséges ellenõrzésére;

d) közvetlen betegellátásra nem szolgál.
3. Vízimentõ bázis feltételei:

a) elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a vízi mentõegység
késedelem nélküli kivonulását, vízrõl, illetve szárazföldrõl is jól megközelíthetõ;

b) az OMSZ rendszerébe integrált, a mentõfeladatok fel-, illetve átvételére és a mentõegységekhez továbbítására
megfelelõ hírközlõ eszközökkel ellátott;

c) alkalmas a következõkre:
ca) a szolgálatban lévõ szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és tûzvédelmi

normák szerinti – elhelyezésére,
cb) a vízimentõjármû és egészségügyi felszerelése, valamint a speciális vízi mentéshez szükséges eszközök

készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertõtlenítésére,
cc) a vízimentõ jármû tankolására, egyszerû karbantartására,
cd) légi mentõjármû, mentõhelikopter és szárazföldi mentõgépjármû fogadására, betegátadás céljára;

d) közvetlen betegellátásra nem szolgál.

15244 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám



II/B. Mentõjármûvek
A mentõjármû a mûködési engedély kiadásakor a forgalomba helyezés évétõl számítva 13 évesnél idõsebb nem lehet.
Az adott állomásra szervezett mentõgépkocsik számával arányosan tartalék gépkocsit vagy gépkocsikat kell
biztosítani.
A Magyar Honvédség és a Rendõrség által üzemeltetett mentõjármûvek üzemeltetési idejét a hatósági vizsgálatok,
illetve a mentõjármûvek tényleges mûszaki állapota alapján az üzemeltetõ határozza meg.

1. Mentõgépkocsi feltételei:
– mentõápoló és mentõgépkocsi-vezetõ,
– egészségügyi alapfelszerelés,
– rádió vagy rádiótelefon,
– megkülönböztetõ jelzés,
– legalább egy fekvõbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelõ fertõtlenítõszerekkel,

mosható, fertõtleníthetõ vagy cserélhetõ üléskárpittal felszerelt gépkocsi, amely megfelel a B típusú közúti
mentõjármûre [MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó elõírásoknak.

1.1. Egészségügyi minimum felszerelés:
1.1.1. Beteghordozó eszközök:

– Hordágy,
– Hordszék.

1.1.2. Rögzítõk, a sebellátás eszközei:
– Legalább 80 cm széles vákummatrac az ehhez szükséges leszívópumpával,
– Rögzítõsínek: pneumatikus sín, vákumsín, Cramer sín, egyéb,
– Nyakrögzítõ készlet,
– Steril és nem steril kötszerek,
– Izolációs takaró.

1.1.3. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök:
– Vérnyomásmérõ és fonendoszkóp,
– Lázmérõ.

1.1.4. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:
– Legalább 7 l oxigénpalack reduktorral,
– Oxigén orrszonda vagy arcmaszk,
– Lélegeztetõ ballon és maszk, oxigénvezeték a lélegeztetõ ballonhoz,
– Leszívópumpa (taposó vagy egyéb hordozható szívó),
– Leszívó katéterek,
– Száj-garat tubus.

1.1.5. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:
– Egyszer használatos fecskendõk, tûk, perifériás vénás kanülök,
– Infúziós szerelék,
– Kézi mûszerek: olló, csipesz, érfogó,
– Szülészeti csomag: nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró,
– Steril és nem steril lepedõk, takarók,
– Kéz- és bõrfertõtlenítõ-szer,
– Védõkesztyûk, orr-száj maszkok, mûanyag védõszemüveg,
– Hulladékgyûjtõ veszélyes hulladéknak,
– Ágytál, hánytál, vizeletgyûjtõ,
– Hullatakaró.

1.1.6. Egyéb kiegészítõ felszerelés:
– Ampullatartó, zseblámpa.

1.1.7. Életmentõ eszközöket és gyógyszereket tartalmazó táska:
– Steril és nem steril kötszerek,
– Izolációs takaró,
– Vérnyomásmérõ és fonendoszkóp,
– Lázmérõ,
– Lélegeztetõ ballon és maszk, oxigénvezeték a lélegeztetõ ballonhoz,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám 15245



– Leszívópumpa (taposó vagy egyéb hordozható szívó),
– Leszívó katéterek,
– Száj-garat tubus,
– Egyszer használatos fecskendõk, tûk, perifériás vénás kanülök,
– Infúziós szerelék,
– Kézi mûszerek (olló, csipesz, érfogó),
– Kéz- és bõrfertõtlenítõ-szer,
– Injekciók: nem kábító fájdalomcsillapító, simaizom görcsoldó, atropin hatóanyag,
– Infúzió: izotóniás elektrolit oldat,
– Szájon át adható készítmények: méreganyagokat megkötõ szerek (orvosi szén), acetilszalicilsav tartalmú

véralvadás gátló szer, rövid hatástartamú ACE-gátló hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentõ, nyelv alá vagy 
száj nyálkahártyára adható nitroglicerin, béta–2 receptor izgató spray,

– Végbélen át adható készítmények: diazepam hatóanyag tartalmú központi idegrendszeri görcsoldó, lázcsillapító
kúp, ampullatartó.

1.1.8. Egyéb többletfelszerelés:
– Félautomata defibrillátor,
– Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal.

2. Kiemelt mentõgépkocsi feltételei:
– 40 órás speciális képzésben részesült szakképzett mentõápoló és mentõgépkocsi-vezetõ,
– egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentõ-gépkocsi.

2.1. Egészségügyi többletfelszerelés:
2.1.1. Rögzítõk, a sebellátás eszközei:

– Lapáthordágy vagy gerinchordágy,
– Speciális égési kötszer.

2.1.2. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök
2.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszköze:

– 1,5/2 literes oxigénpalack, reduktorral.
2.1.4. Keringés-támogatás:

– Félautomata defibrillátor.
2.1.5. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:

– Gyomorszonda.
2.1.6. Sürgõsségi táska tartalma az életmentõ táska tartalmán felül:

– pulzoximéter,
– vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,
– laringeális maszk,
– gyógyszerporlasztó: gyermek, felnõtt,
– intraosszeális kanülálás eszközei,
– 20%-os cukoroldat,
– glucagon,
– adrenalin hatóanyag tartalmú, szimpatikus idegrendszert izgató hatású szerek,
– Béta-2 receptor izgató oldat,
– végbélen át adható szteroid hatású szer.

2.1.7. Bébi táska:
– gyermek méretû lélegeztetõ ballon maszksorozattal, rezervoárral.

3. Esetkocsi feltételei:
– mentõtiszt vagy mentõorvos,
– egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentõjármû, amely megfelel a C típusú közúti mentõjármûre

[MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó elõírásoknak.
3.1. Egészségügyi többletfelszerelése a 2. pontban, a kiemelt mentõgépkocsira meghatározott felszerelésen felül:
3.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök:

– EKG írószerkezettel, amely lehet a defibrillátor részegysége is,
– reflex-kalapács, pupilla-lámpa.
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3.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:
– hordozható lélegeztetõgép,
– kapnográf,
– intubációs felszerelés: laringoszkóp, tubusok – teljes sorozat – összekötõvel,
– PEEP szelep, bordástömlõ,
– Magill-fogó,
– motoros szívó.

3.1.3. Keringéstámogatás:
– Legalább aszinkron üzemmódú defibrillátor-monitor, ennek hiányában defibrillátor és EKG,
– Transztorakális pacemaker, lehet defibrillátor részegysége is,
– Bébi táska: csecsemõ- és gyermek ballon, laringoszkóp, tubus sorozat,
– Intraosszeális kanülálás eszközei,
– Perfúzor, hosszabbító csõvel, infúziós csap, 50 ml-es fecskendõ.

3.1.4. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:
– Gyomormosó felszerelés,
– Egyszer használatos mellkascsövezõ szett,
– Szike, csipesz, olló.

3.1.5. Gyógyszerek, infúziók:
– Kábító fájdalomcsillapító (morfin származék),
– Kábító fájdalomcsillapító ellenszere (naloxon),
– Ketamin,
– Nem kábító hatású fájdalomcsillapító,
– dobutamin, dopamin hatóanyag tartalmú szimpatikus idegrendszert izgató hatású szerek,
– Nyugtatók,
– Vízhajtók,
– Szívritmuszavarok gyógyszerei: adenosin, amiodaron, verpamil, lidocain, béta-blokkoló,
– Infúzióban adható nitroglicerin,
– Szteroid hatású gyógyszerek,
– Antihisztamin,
– Nátrium-hidrogénkarbonát,
– Vérnyomás csökkentõ szerek,
– Hörgtágítók,
– Görcsgátló szerek,
– Szorongás-, feszültségoldó szerek,
– Nagydózisú atropin (min. 100 mg),
– Méhizomzat összehúzódást serkentõ szerek,
– Véralvadásgátló szerek: Na-heparin és clopidogrel,
– Hányás és hányinger csillapító szerek,
– Végbélen át adható láz- és fájdalomcsillapító,
– Calcium, magnesium,
– 5%-os cukor infúzió,
– Plazma pótszer, hipertóniás-hiperonkotikus plazmaexpander.

3.1.6. Gyomormosó táska:
– Bois szonda (vastag és vékony),
– Összekötõ (átlátszó),
– Hosszabbító csõ,
– Tölcsér,
– Adagoló edény,
– Méreganyagokat megkötõ szer (orvosi szén),
– Hashajtó: magnézium szulfát.
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4. Rohamkocsi feltételei:
– az I. 9. pontban meghatározott rohamkocsira beosztható orvos,
– egészségügyi többletfelszereléssel ellátott esetkocsi.

4.1. Rohamkocsi egészségügyi többletfelszerelése:
4.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök, keringés-támogatás:

– Szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, õrzõ monitorral (az esetkocsi defibrillátora helyett),
– Maghõmérséklet mérésére alkalmas hõmérõ (timpanikus vagy a monitor részeként),
– Kapnográf,
– Pacemaker (endocavitális stimulálás lehetõségével – lehet a defibrillátor részegysége is).

4.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:
– Hordozható lélegeztetõgép (speciális lélegeztetési módokkal).

4.1.3. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:
– Centrális vénabiztosításhoz szükséges eszközök,
– Kissebészeti tálca.

4.1.4. Gyógyszerek:
– Elaltató szerek,
– Trombolitikum.

5. Speciális rohamkocsi feltételei:
– az I. 11. pontban meghatározott személyi feltételek,
– intenzív õrzést és ellátást igénylõ betegek gyógyító intézetek közötti diagnosztikus vagy definitív ellátás céljából

történõ szállítására alkalmas rohamkocsi.
5.1. A speciális rohamkocsi többletfelszerelése a rohamkocsihoz képest:
5.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök, keringéstámogatás:

– vérnyomás invazív monitorizálására is alkalmas, többfunkciós monitor,
– legalább 3 db perfúzor,
– legalább 1 db volumetrikus pumpa.

5.1.2. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:
– Invazív beavatkozásokhoz szükséges felszerelések: artéria punkció.

5.1.3. Gyógyszerek:
– Többlet altatószer, izomrelaxáns, inotróp és vazoaktív szerek.

6. Neonatológiai mentõgépkocsi feltételei:
– az I. 6.3. pont szerinti gyermek intenzív terápiás szakápoló és mentõgépkocsi-vezetõ,
– egészségügyi alapfelszerelés,
– az OMSZ rádióhálózatában üzemelõ rádió vagy rádiótelefon,
– megkülönböztetõ jelzés,
– legalább egy fekvõbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelõ fertõtlenítõszerekkel,

mosható, fertõtleníthetõ vagy cserélhetõ üléskárpittal felszerelt gépkocsi, amely megfelel a B típusú közúti
mentõjármûre [MSZ EN 1789:2007 szabvány] vonatkozó elõírásoknak.

6.1. A neonatológiai mentõgépkocsi felszerelése:
– Hûtõ,
– Intenzív szállító inkubátor,
– Hidraulikus rezgéscsillapítóval ellátott hordtálca,
– Kétkörös – sûrített levegõ és oxigén – gázellátó rendszer palackokkal,
– Álló helyzetben történõ fûtésre is alkalmas fûtõ radiátor,
– Tartalék áramforrás,
– Belsõ-külsõ áramfelvételi lehetõség álló helyzetben,
– Klímaberendezés,
– Megkülönböztetõ jelzések,
– Kommunikációs eszközök: mobiltelefon és URH,
– Újszülött reanimációs felszerelés,
– Artéria és véna umbilikálisz kanüláló szett,
– Gyógyszerek.
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6.2. Az intenzív szállító inkubátor és tartozékai:
– Lélegeztetõgép és légzõkörök,
– Szívó,
– Többfunkciós betegõrzõ monitor: EKG, vérnyomásmérés, SatO2, NIBP, hõmérséklet, szenzorok, elektródák,
– Infúziós pumpa,
– Vércukorszint mérõ,
– Oxigén palack, sûrített levegõ palack,
– Vákummatrac.

6.3. Újszülött reanimációs felszerelés:
– Fonendoszkóp,
– Öntelõdõ ballon rezervoárral, PEEP szeleppel,
– Maszksorozat (koraszülött – újszülött 6 kg-ig),
– Száj-garat tubussorozat (Mayo pipa),
– Újszülött laringoszkóp (00, 0, 1-es lapocokkal),
– Magill-fogó, tubusvezetõ,
– Endotraheális tubussorozat (2,0–4,5 mm ID),
– Szívókatéterek (4–12 Fr),
– Mekónium adapter,
– Mellkasi drenáló szett,
– Gyomorszonda,
– Hólyag katéter,
– Egyszer használatos tûk, perifériás kanülök, fecskendõk,
– Infúziós szerelékek,
– Köldök kanülök,
– Köldök kanüláló szett,
– Bõrfertõtlenítõ,
– Steril kesztyû, vizsgáló kesztyû,
– Olló.

6.4. Az artéria és véna umbilikálisz kanüláló szett:
– Kanülök (3,5 és 5 Ch méretben),
– Csipeszek (4 db szokványos méretû, illetve 2 db finom csipesz, anatómiai és sebészi),
– Gombos szonda,
– Sebészi tûfogó,
– Ollók (egy finom, egy szokványos méretû),
– Érlefogók (2 db kisméretû),
– Egyszer használatos varrótûk (fel nem szívódó sebészi varrófonallal egybeszerelve a kanül rögzítéséhez),
– Kötszerek, törlõk.

6.5. Gyógyszerek és infúziók az alábbi feladatok ellátásához:
– Felületaktív anyag (surfactant),
– Keringés támogatás (dopamin, dobutamin),
– Fájdalomcsillapítás (morfin származékok),
– Szedatív hatású szer (midazolam),
– Görcsgátló hatású szer (fenobarbital),
– Izomlazítás (kuráre származékok),
– Elektrolit-, glukóz- és folyadékpótlásra infúziók,
– Sav-bázis egyensúly biztosítása (nátrium-hidrogenkarbonát),
– Prosztaglandin (alprostadil),
– Desztillált víz, fiziológiás só,
– Kötszerek, törlõk, tapaszok.

6.6. Felnõttellátás eszközei
– Rögzítõeszközök (pl. háromszögletû kendõ, nyakrögzítõ készlet),
– Steril és nem steril kötszerek,
– Vérnyomásmérõ és fonendoszkóp,
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– Oxigén orrszonda vagy arcmaszk,
– Felnõtt lélegeztetõ ballon és maszk rezervoárral, oxigénvezeték a lélegeztetõ ballonhoz,
– Leszívó katéterek,
– Száj-garat tubus,
– Hullatakaró,
– Nem kábító fájdalomcsillapító,
– Simaizom görcsoldó,
– Acetilszalicilsav tartalmú véralvadás gátló szer,
– Rövid hatástartamú ACE-gátló hatóanyagot tartalmazó vérnyomáscsökkentõ,
– Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,
– Béta-2 receptor agonista aeroszol,
– az 1.1.7. pont szerinti életmentõ eszközöket és gyógyszereket tartalmazó táska.

7. Neonatológiai rohamkocsi feltételei:
– az I. 12. pont szerinti személyi feltétel,
– neonatológiai mentõgépkocsi.

7.1. Felnõttellátás plusz felszerelése:
– Vízhajtó,
– Szívritmuszavarok gyógyszerei: adenosin, amiodaron, béta-blokkoló,
– Infúzióban adható nitroglicerin,
– Szteroid hatású gyógyszerek,
– Antihisztamin,
– Vérnyomáscsökkentõ szerek,
– Hörgtágítók,
– Görcsgátló szerek,
– Szorongás-, feszültségoldó szerek,
– Méhizomzat összehúzódását serkentõ szerek,
– Véralvadás gátló szerek: Na-heparin, clopidogrel.

8. Gyermekmentõ-rohamkocsi feltételei:
– az I. 13. pontban meghatározott személyi feltétel,
– többletfelszereléssel ellátott, gyermekellátásra alkalmas esetkocsi.

8.1. Gyermekmentõ-rohamkocsi többletfelszerelése:
– Csecsemõk, gyermekek és felnõttek lélegeztetésére alkalmas hordozható lélegeztetõgép, kis- és nagyméretû

steril légzõkörrel,
– Pulzus, vérnyomás, szaturáció, légzésszám, kilégzésvégi szén-dioxid folyamatos monitorozására alkalmas

monitor, gyermekbeteg ellátására alkalmas érzékelõkkel, minden méretben (defibrillátor részegysége is lehet),
– EKG-defibrillátor gyermeklapáttal, külsõ és belsõ gyermek pacemakerrel,
– Csecsemõk és gyermekek lélegeztetésére alkalmas hordozható lélegeztetõgép,
– Ultrahangos párásító és gyógyszerporlasztó,
– Gyermek gerincágy, gyermek vákuummatrac,
– Csecsemõk és gyermekek biztonságos szállításához szükséges eszköz,
– Perfúzor és volumetrikus pumpa vagy cseppszámláló,
– Kézi leszívó,
– Egyszer használatos eszközök minden méretben: leszívó katéter, gyomorszonda, perifériás vénás kanül,

endotraheális tubus, laringeális maszk, mellkas drén,
– Laringoszkóp lapoc, minden csecsemõ és gyermek méretben,
– Lélegeztetõ arcmaszkok, száj-garat tubusok,
– Öntelõdõ ballonok minden méretben,
– Fülbe helyezhetõ hõmérõ,
– Melegítõ takaró.

8.2. Többletgyógyszerek
– Rövid és hosszú hatástartamú nem depolarizáló izomlazító,
– Nalbuphin,
– Racem epinefrin aeroszolos bevitelhez,
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– Vénás barbiturát származék,
– Clonazepam hatóanyagú injekció,
– Flumazenil hatóanyagú injekció,
– Noradrenalin hatóanyagú injekció
– H2 receptor gátló injekció,
– Hemokultúrás mintavételi üvegek,
– Ceftriaxon hatóanyagú injekció.

9. Gyermek-mentõorvosi gépkocsi feltételei:
– az I. 13. pontban meghatározott személyi feltételek,
– a gyermekmentõ-rohamkocsi felszereléssel – ide nem értve a hordágyat – ellátott mentõgépjármû.

10. Mentõhelikopter, mentõrepülõgép feltételei:
– érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ légijármû,
– üzemeltetõje üzemben tartási engedélyében az egészségügyi mentõrepülés (HEMS) szerepel,
– legalább rohamkocsi szintû egészségügyi felszerelés, kivéve:

= több, mint 7 liter összes térfogatú oxigénpalack
= ülõkocsi
= vákummatrac (helyette lapáthordágy használható)
= mellkascsövezõ szett (helyette mellkasi detenzionálás eszközei használhatók)
= reflexkalapács
= égési kötszer
= Sangstaken-Blakemore szonda
= rektális szteroid
= aktív szén.

11. Mentõ-moped feltételei:
– az I. 18. pont szerinti személyi feltétel,
– megkülönböztetõ jelzés nélküli,
– kiemelt mentõgépkocsi (KIM) szintû egészségügyi felszereléssel (kivéve hordágy, lapáthordágy, hordszék, rögzítõ 

sínek, vákummatrac, oxigénpalack, lepedõk, takarók, ágytál, hánytál, vizeletgyûjtõ kacsa) felszerelt.
12. Mentõ-motorkerékpár feltételei:

– megkülönböztetett jelzéssel ellátott,
– mentésre alkalmas mûszaki paraméterek és esetkocsi szintû egészségügyi felszerelés (kivéve hordágy,

lapáthordágy, ülõkocsi, vákummatrac, oxigénpalack, gyomormosó felszerelés, rögzítõ).
13. Mentõorvosi gépkocsi feltételei:

– az I. 15. pont szerinti személyi feltételek,
– mentõápolói képesítésû mentõgépkocsi-vezetõ,
– legalább rohamkocsi szintû egészségügyi felszerelés (kivéve hordágy, ülõkocsi) és többletfelszerelés.

13.1. Mentõorvosi gépkocsi többletfelszerelése:
13.1.1. Többlet infúzió tömeges balesetek felszámolásához.
13.1.2. Egyéni védõfelszerelés:

– Sisak,
– Kesztyû.

14. Mentõtiszti gépkocsi feltételei:
– az I. 16. pont szerinti személyi feltételek,
– mentõápolói képesítésû mentõgépkocsi-vezetõ,
– legalább esetkocsi szintû egészségügyi felszerelés (kivéve hordágy, ülõkocsi) és többletfelszerelés.

15. Tömeges Baleseti Egység feltételei:
– legalább 5 fõ ellátására alkalmas fektetõsátor, és
– legalább 50 fõ ellátására elegendõ gyógyszer és kötszer szállítására alkalmas, informatikai és kommunikációs

támogatással rendelkezõ mobil kárhelyparancsnoki munkahely.
16. Sürgõsségi mentõhajó feltételei:

– merev alj,
– rugalmas oldalfal,
– legalább 9 m hosszúságú, fûthetõ kabin,
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– legalább két hajtómûves motoroshajó, mely motorokkal legalább 60 km/h sebességgel képes haladni, továbbá
amelynek típus specifikációiban, vagy hajólevelében és/vagy a hatóság által kiállított üzemeltetési engedélyében
a „mentõhajó” jogosítás szerepel.

16.1. A sürgõsségi mentõhajó befogadóképessége a Hajózási Hatóság által elõírt kötelezõ személyzeten kívül legalább 5 fõ.
16.2. A sürgõsségi mentõhajónak rendelkeznie kell olyan navigációs berendezésekkel, melyek képessé teszik szélsõséges

idõjárási és látási viszonyok közötti közlekedésre is.
16.3. A sürgõsségi mentõhajó utasterében minimum egy, speciálisan a vízimentéshez kialakított hordágynak kell lennie.
16.4. A sürgõsségi mentõhajó orvosi felszerelése megegyezik a 3. pont szerinti esetkocsi felszerelésével, kiegészítve a vízbõl

mentéshez szükséges speciális eszközökkel: speciális vízi hordágy (aquaboard), mentõheveder (rescue belt), speciális
vízi kiemelõ eszköz (Personnel Retrieval Strap), és a személyzet egyéni védõfelszerelései (kihûlés elleni védõeszköz,
fejvédõ, automata mentõmellény, egyéb).

17. Transzplantációs mentõ-gépkocsi feltételei:
– megkülönböztetõ jelzés,
– alapvetõ életmentõ felszerelés,
– az Eütv. 94.  § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentéshez a tevékenységet végzõ orvos, illetve munkacsoport

szállítására, valamint az életmentõ orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülõ szerv sürgõs szállítására 
alkalmas gépjármû.”

2. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez
„2. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja

1. Rendezvénybiztosítás:
1.1. A rendezvénybiztosítás az 1. melléklet II/B. pontja szerinti mentõegységekkel – a transzplantációs mentõgépkocsi

kivételével – és oxiológiai ambulanciával látható el.
1.2. Az oxiológiai ambulancia a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló, legalább 5 személy vizsgálatára és

megfigyelésére alkalmas, szükség esetén halottak elkülönítésére szolgáló egészségügyi ellátó egység, ahol
a folyamatos ivóvíz- és áramellátás, világítás, valamint vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlõ eszközök biztosítottak.

1.2.1. Az oxiológiai ambulancia személyi és tárgyi feltételei:
1.2.1.1. Személyi feltétel:

– vezetõje: oxiológus vagy oxiológus és sürgõsségi orvostan szakorvos,
– személyi állománya : legalább 2 fõ orvos vagy mentõtiszt, 2 fõ mentõápoló.

1.2.1.2. Tárgyi feltételek:
Megegyezik a legalább 5 fõ ellátásához szükséges mértékben kibõvített gyógyszer- és kötszerkészletû rohamkocsi
felszereléssel, a hordágy, hordszék, lapáthordágy, gyermek gerincágy (board), gyermek méretû végtagrögzítõ
sínkészlet, vakuummatrac kivételével, valamint többletfelszereléssel.

1.2.1.2.1. Többletfelszerelés:
– legalább 2 db vizsgálóágy,
– legalább 2 db vizsgálólámpa,
– legalább 3 db fektetõágy,
– legalább további 4 db, minimum 7 l oxigénpalack,
– legalább 4 db pulzoximéter,
– szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, õrzõ monitorral legalább további 1db.

1.3. A rendezvénybiztosítást végzõ szolgáltató az 1.5. és 1.6. pontban foglaltak betartásán túl a rendezvénybiztosítás
ellátására további mentõjármûveket is bevonhat.

1.4. A rendezvénybiztosítás vezetõje rádió-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes OMSZ Irányító Csoporttal.
1.5. A rendezvény szervezõje a helyszín biztosításában résztvevõkkel történõ folyamatos kapcsolattartás érdekében

– a szervezõk közül – felelõs vezetõt jelöl ki.
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1.6. A rendezvény biztosításának szintjei:
1.6.1. Kisebb létszámú, 1000 fõ alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt

kifejezetten betegek vagy idõskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére
tekintettel azt kötelezõen elõírja.

1.6.2. 1000–5000 fõ részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges, vízi, vízen történõ sport rendezvény esetén
sürgõsségi mentõhajó szükséges.

1.6.3. 5001–10 000 fõ részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentõgépkocsi szükséges.
1.6.4. 10 001–50 000 fõ részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentõgépkocsi szükséges.
1.6.5. 50 001–200 000 fõ közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 fõnként további egy-egy eset- és

egy-egy mentõgépkocsi, valamint 100 000 fõnként további egy rohamkocsi szükséges.
1.6.6. 200 000 fõ feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 fõnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi,

valamint két mentõgépkocsi szükséges. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentõorvosi gépkocsival
helyettesíthetõ.

1.6.7. 50 000 fõt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.
1.6.8. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén – a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentõhelikopter is

szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentõgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja
10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentõjármûvel nem érhetõ el.

1.6.9. 1000 fõ feletti rendezvény biztosítása csak olyan mentõegységgel látható el, ahol a személyzet minden tagja 6 havi
átlagban legalább havi 24 óra kivonuló szolgálatot teljesít, OMSZ által irányított mentõegység tagjaként.

2. Gyalogõrség
2.1. Az egészségügyi ellátás gyalogõrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett

rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevõk száma 1001 fõnél kevesebb. Ezen létszám felett
az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.

2.2. Az ellátást szakképzett mentõápoló, mentõtiszt, orvos, mentõorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
2.3. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési

lehetõséggel.
Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlõ eszközrõl, továbbá a szakelsõsegély biztosításához
szükséges felszerelésrõl.

2.4. A gyalogõrségi szakelsõsegély kötelezõ felszerelése:
2.4.1. Gyalogõrségi mentõtáska:

A felszereléseket a gyalogõrséget ellátó személy a beavatkozási jogkörétõl függõen használhatja.
2.4.1.1. A rögzítés és a sebellátás eszközei:
2.4.1.1.1. Steril kötszerek: 5-5 db

– 6x6 lap
– 1/2 x 80 lap
– 1/4 x 80 lap
– gyorskötözõ pólya.

2.4.1.1.2. Nem steril kötszerek:
– 5, 10, 15-ös pólya 5-5 db.

2.4.1.1.3. Kéz- és bõrfertõtlenítõ-szer.
2.4.1.1.4. Háromszögletû kendõ 2 db.
2.4.1.2. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök:
2.4.1.2.1. Vérnyomásmérõ és fonendoszkóp,
2.4.1.2.2. Lázmérõ,
2.4.1.2.3. Vércukorszint meghatározó készülék tesztcsíkkal,
2.4.1.2.4. Reflex-kalapács,
2.4.1.2.5. Pupilla-lámpa.
2.4.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei:
2.4.1.3.1. Lélegeztetõ ballon és maszk,
2.4.1.3.2. Leszívópumpa: taposó vagy egyéb hordozható szívó,
2.4.1.3.3. Leszívó katéterek,
2.4.1.3.4. Száj-garat tubus,
2.4.1.3.5. Magill-fogó.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 71. szám 15253



2.4.1.4. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei:
2.4.1.4.1. Egyszer használatos fecskendõk, tûk, perifériás vénás kanülök,
2.4.1.4.2. Infúziós szerelék,
2.4.1.4.3. Kézi mûszerek: olló, csipesz, érfogó, szike,
2.4.1.4.4. Védõkesztyûk, orr-száj maszkok, mûanyag védõszemüveg,
2.4.1.4.5. Hulladékgyûjtõ veszélyes hulladéknak,
2.4.1.4.6. Hullatakaró.
2.4.1.5. Gyógyszerek:
2.4.1.5.1. Injekciók:

– Nem kábító fájdalomcsillapító,
– Simaizom görcsoldó,
– 20%-os glukóz,
– Inzulin antagonista: glucagon,
– Szimpatikus idegrendszeri izgatók: adrenalin,
– Kábító fájdalomcsillapító: morfin származék,
– Kábító hatású fájdalomcsillapító elleni szer,
– Ketamin,
– Nyugtató,
– Vízhajtó,
– Infúzióban adható nitroglicerin,
– Szteroid hatású gyógyszerek,
– Antihisztamin,
– Vérnyomás csökkentõ szerek,
– Hörgtágító szerek,
– Görcsgátló szerek,
– Szorongás-, feszültségoldó szerek,
– Hányás, hányinger csillapító szerek.

2.4.1.5.2. Infúzió:
– Izotóniás elektrolit oldat.

2.4.1.5.3. Szájon át adható készítmények:
– Méreganyagokat megkötõ szerek: orvosi szén,
– Véralvadás gátló szerek: acetilszalicilsav,
– Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentõ: ACE-gátló,
– Nyelv alá vagy szájnyálkahártyára adható nitroglicerin,
– Beta-2 receptor izgató spray.

2.4.1.5.4. Rektálisan adható készítmények:
– központi idegrendszeri görcsoldók: diazepam,
– lázcsillapító kúp,
– rektális szteroid.

2.4.1.6. Egyéb kiegészítõ felszerelés:
– Ampullatartó, zseblámpa.

2.4.1.7. Dokumentáció:
– esetlap.”
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3. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez

„4. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

”
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4. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez
„5. melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás adatlapja

Beteg neve:
Beteg születési ideje:
Iránydiagnózisa:
Állapota: kritikus – instabil – potenciálisan instabil – stabil (aláhúzandó)
A szállítás alatt várható komplikáció:

 légútbiztosítás módja
 eszköz
 légúti leszívás
Légzés
 Spontán
 oxigénadagolás módja, mennyisége
 szaturáció körlevegõn/oxigénnel
 Lélegeztetett
 lélegeztetési mód
 légzési/lélegeztetési frekvencia
 légzési térfogat (TV), csúcsnyomás (PP)
 lélegeztetési perctérfogat (MV)
 drenált mellkasszívás/szívás igénye
 kilégzés végi széndioxid
 pH
Keringés
 Ritmus
 Pulzus
 Vérnyomás
 monitorozási igény
 centralizált keringés, sokk
 keringéstámogató gyógyszer, dózisa
 kanülök, infúzió
 IABP
Idegrendszer
 eszmélet (AVPU)
 koponyaûri nyomásfokozódás
 Bénulás
 veszélyeztetõ magatartás
 konvulzió várható
 szedáció, antikonvulzív kezelés gyógyszere, dózisa
 fájdalomcsillapítás gyógyszere, dózisa
 Vércukor
Egyéb
 Hõmérséklet
 sérülések, rögzítések
 hányás, hasmenés
 Fertõzésveszély
 Egyéb

.................................................................................
orvos aláírása/pecsétszáma”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelete
a motorhajtóanyagok minõségi követelményeirõl

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet – a gépjármû-motorok mûszaki követelményeire figyelemmel, az egészség- és a környezetvédelmi érdekek
érvényesülése, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából –
meghatározza a közúti gépjármûvek, a nem közúti mozgó gépek, a mezõgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi
hajók és a kedvtelési célú vízi jármûvek motorhajtóanyagainak minõségi követelményeit. 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 
1. forgalmazó: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) tartalma szerint 
a) motorhajtóanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, ideértve a motorhajtóanyagot a Jöt. tartalma

szerinti szabad forgalomba bocsátással importáló személyt, és
b) az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott motorhajtóanyagot tagállamból

beszerzõ, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedõ;
2. forgalomba hozatal: az 1. pont a) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a szabad forgalomba

bocsátás, ideértve az importálással szabad forgalomba bocsátást is, az 1. pont b) alpontjában meghatározott
forgalmazó esetében az Európai Unió más tagállamából történõ beszerzés;

3. gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 3. pontja szerinti gyártó;

4. határérték: az egyes motorhajtóanyagok adott mûszaki paraméterének, fizikai vagy kémiai jellemzõjének
mérõszámmal és mértékegységgel meghatározott – minõségileg megfelelõ – értéke, amely alsó vagy felsõ
határérték lehet;

5. meghatalmazott képviselõ: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti meghatalmazott képviselõ;
6. motorhajtóanyag: a motorbenzin, a dízelgázolaj, a biodízel, az E85; 
7. dízelgázolaj: minden olyan ásványolajtermék, amelynek rendeltetése kompressziós gyújtású belsõ égésû

motorok mûködtetése (vámtarifaszám: 2710 19 41), beleértve a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban,
valamint a mezõgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi jármûvekben történõ felhasználásra
szánt gázolajat is. 

(2) A motorbenzin, az üzemanyag, valamint a bioüzemanyag fogalmát a megújuló energia közlekedési célú
felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvényben, az E85 fogalmát a Jöt.-ben, továbbá a biodízel fogalmát
a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Minõségi követelmények

3. § (1) Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minõsége megfelel
a) motorbenzin esetében az 1. melléklet, 
b) dízelgázolaj esetében a 2. melléklet,
c) biodízel esetében a 3. melléklet,
d) E85 esetében a 4. melléklet
szerinti követelményeknek.
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(2) A mellékletekben meghatározott minõségi követelményeknek történõ megfelelés vizsgálata során az egyes mérési
eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok vagy ezzel egyenértékû más kritériumok
alapján kell értelmezni.

(3) Azt a hajtóanyagot, amely a mindenkor érvényes nemzeti szabvány vagy az azzal egyenértékû európai szabvány
– a mellékletekben foglalt határértékekkel összhangban álló – követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint
amely megfelel e rendelet követelményeinek.  

(4) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil adalékának mangántartalma nem haladhatja meg
a 6 mg/liter értéket. 

(5) Ha a kõolaj-finomítók esetében a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi
XLIX. törvény 41. § (3) bekezdésében meghatározott ellátási válsághelyzet az (1) és (4) bekezdésben foglalt minõségi
követelmények betartását megnehezíti, a minõségi követelmények teljesülésérõl az energiapolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az Európai Bizottságot. 

3. Vizsgálat és tanúsítás

4. § (1) A minõségi követelményeknek való megfelelés ellenõrzését és tanúsítását 
a) motorbenzin esetében az MSZ EN 228, 
b) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590, 
c) biodízel esetében az MSZ EN 14214, 
d) E85 esetében az MSZ CWA 15293
legkésõbbi évjelzetû termékszabványban megadott analitikai módszerrel, vagy más egyenértékû pontosságú
analitikai módszer alkalmazásával kell elvégezni. 

(2) Az a gyártó, amely tanúsított minõségirányítási rendszert alkalmaz, a motorhajtóanyag minõségi követelményeknek
való megfelelését minõségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja.

(3) Az EGT-n belüli olyan gyártótól származó motorhajtóanyag tekintetében, ahol a gyártó nem alkalmaz tanúsított
minõségirányítási rendszert, a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(4) EGT-n kívüli harmadik országban elõállított motorhajtóanyag esetében a motorhajtóanyag minõségi
követelményeknek való megfelelését a miniszter által a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl szóló
rendeletnek megfelelõen kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) tanúsítja.

(5) A megfelelõség tanúsítására tanúsító szervezetet kell igénybe venni, ha a tanúsítást kérõ nem bizonyítja, hogy 
a) a vizsgálati eredményeket kiállító laboratórium rendelkezik az adott vizsgálati módszerekre történõ

akkreditációval, vagy
b) a vizsgálati jegyzõkönyv a tanúsítási kérelem tárgyát képezõ motorhajtóanyag vonatkozásában tanúsítja az e

jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelést.
(6) A tanúsítást kérõ az (5) bekezdés szerinti kötelezettségének az a) pont esetében az akkreditált laboratórium

azonosításához szükséges adatok, a b) pont esetében a szállítási dokumentáció (fuvarokmány és minõségi
bizonyítvány) rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

5. § (1) A tanúsító szervezet a motorhajtóanyag 4. § (4) és (5) bekezdés szerinti vizsgálatáért és a megfelelõség tanúsításáért
jogosult díjat szedni.

(2) A tanúsító szervezet a vizsgálat során
a) ellenõrzi a tanúsítást kérõ által a motorhajtóanyag minõségére vonatkozóan benyújtott dokumentumokat,

valamint 
b) vizsgálatokkal ellenõrzi, hogy a motorhajtóanyag megfelel-e az e jogszabályban meghatározott

követelményeknek.
(3) A tanúsító szervezet az Európai Unió valamelyik tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati

eredménye alapján vizsgálat nélkül tanúsítja a motorhajtóanyag megfelelõségét.

6. § A tanúsítvány tartalmazza
a) a tanúsító szervezet nevét, illetve kijelölési okiratának számát és címét,
b) a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje nevét és címét,
c) a vizsgált motorhajtóanyag megnevezését és típusát,
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d) a motorhajtóanyag biokomponens tartalmát és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére
vonatkozó nyilatkozatot,

e) a vizsgálat során alkalmazott szabványokat, illetve ha nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az
attól eltérõ feltételeket annak bizonyítására, hogy az alkalmazott analitikai módszer legalább ugyanakkora
pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett,

f) azon szabvány megnevezését, amelynek a motorhajtóanyag megfelel,
g) a vizsgálat eredményeit,
h) egyedi motorhajtóanyag-tételek tanúsítása esetén a tanúsított motorhajtóanyag mennyiségét.

4. Jelentés a minõségi adatokról

7. § A benzin és a dízelüzemanyagok minõségérõl, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998.
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott jelentést
a miniszter készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. 

8. § (1) A miniszter a 7. § szerinti kötelezettség teljesítése érdekében közremûködõ szervezetet bíz meg. 
(2) A közremûködõ szervezet a forgalmazótól a jelentéshez a motorbenzin, valamint a dízelgázolaj esetében mintát vesz.
(3) A közremûködõ szervezet 

a) a mintavételezést az MSZ EN 14275 szabvány, 
b) a minõségi jellemzõk vizsgálatát 

ba) motorbenzin esetében az MSZ EN 228 termékszabvány, 
bb) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590 termékszabvány,

c) a jelentés összeállítását az MSZ EN 14274 szabvány
szerint vagy azzal egyenértékû módszerrel végzi. 

(4) A jelentést az üzemanyagok minõségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról
szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat mellékletének megfelelõen kell elkészíteni.

(5) Ha a közremûködõ szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során jogsértést észlel, erre – a hatósági eljárás
lefolytatásához szükséges adatok megküldésével – felhívja a fogyasztóvédelmi hatóságot és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt.

5. A fogyasztók tájékoztatása

9. § (1) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopot 
a) 5 térfogatszázaléknál több etanolt tartalmazó, 2,7 tömegszázaléknál magasabb oxigéntartalmú motorbenzin

esetében az „E10”, „E10 motorbenzin” vagy „magas etanol tartalmú motorbenzin”, 
b) 100%-os biodízel esetében „Biodízel”, 
c) E85 esetében „E85”, 
d) fémtartalmú adalékot tartalmazó motorhajtóanyag esetében „Fémtartalmú adalékot tartalmaz” 
jelöléssel kell ellátni és fel kell hívni a figyelmet a motorhajtóanyagok rendeltetésszerû használatára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelölésnek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie. 

10. § (1) Ha az üzemanyag-forgalmazó töltõállomásán a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti motorbenzint, bioüzemanyagot
vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot meghaladja,
akkor köteles tájékoztatást adni a töltõállomás adott kútoszlopán a motorhajtóanyag megnevezésérõl és
bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra. 

(2) Az üzemanyag-forgalmazó gépjármûtípusonként – szükség esetén évjáratonként – tájékoztatást ad arról, hogy az
(1) bekezdés szerinti motorhajtóanyag melyik gépjármûvekben alkalmazható és melyek annak a környezetre,
valamint a gépjármû üzemeltetésére gyakorolt hatásai. 

11. § A 9. § és 10. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott
meghatározott szabályok szerint. 
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6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 16. §-a 2014. január 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet 13. §-a 2013. december 31-én hatályát veszti.

13. § A forgalmazó 2,7 tömegszázalék maximális oxigéntartalmú és 5 térfogatszázalék maximális etanol tartalmú
motorbenzint is köteles forgalmazni.

14. § A gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet, valamint
a gépjármû-hajtóanyagok idõszakos mintavételezésérõl szóló 59/2004. (IV. 24.) GKM rendelet alapján kijelölt tanúsító
szervezetet a kijelölési okirat visszavonásáig a 3. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti motorhajtóanyagok vizsgálatára
és tanúsítására kijelölt tanúsító szervezetnek kell tekinteni.

15. § (1) Ez a rendelet 
a) a benzin és a dízelüzemanyagok minõségérõl, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998.

október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 
b) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési

módszereknek a mûszaki haladáshoz való – az irányelv 10. cikkének megfelelõ – hozzáigazításáról szóló, 2000.
november 7-i 2000/71/EK bizottsági irányelvnek,

c) a benzin és a dízelüzemanyagok minõségérõl szóló 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i
2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok
mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK
irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében
az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009.
április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1–4., 7–8. és 13. pontjának, valamint
3. cikkének

való megfelelést szolgálja. 
(2) Ez a rendelet az üzemanyagok minõségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról

szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. § E rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(4) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil adalékának mangántartalma nem haladhatja meg
a 2 mg/liter értéket.”

17. § Hatályát veszti a motorhajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló 20/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez 

A forgalmazott motorbenzin minõségi követelményei

Jellemzõ Mértékegység
Határérték

Minimum Maximum

 Kísérleti oktánszám     95  -
 Motoroktánszám   85  -
 Gõznyomás, nyári idõszakban  kPa –    60,0 
 Desztilláció:    
 100 °C-ig elpárologtatott  % (V/V)  46,0  -
 150 °C-ig elpárologtatott  % (V/V)  75,0  -
 Szénhidrogén-összetétel:    
 – Olefintartalom  % (V/V)  –  18,0
 – Aromás anyag-tartalom  % (V/V)  –  35,0
 – Benzoltartalom  % (V/V)  –  1,0
 Oxigéntartalom  % (m/m)  –  3,7
 Oxigenátok:    
 – Metanol (stabilizáló adalékok hozzáadása
szükséges)

 % (V/V)  –  3

 – Etanol (stabilizáló adalékok hozzáadására lehet
szükség)

 % (V/V)  –  10

 – Izopropil-alkohol  % (V/V)  –  12
 – Tercier-butil-alkohol  % (V/V)  –  15
 – Izobutil-alkohol  % (V/V)  –  15
 – Molekulánként öt vagy több szénatomot
tartalmazó éterek

 % (V/V)  –  22

 – Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2008 szabvány
szerinti értéknél nem magasabb végforráspontú
egyéb monoalkoholok és éterek]

 % (V/V) – 15

 Kéntartalom  mg/kg  –  10
 Ólomtartalom  g/l  –  0,005

2. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez

A forgalmazott dízelgázolaj minõségi követelményei

Jellemzõ Mértékegység
Határérték

Minimum Maximum

 Cetánszám 51,0 –
 Sûrûség 15 °C-on kg/m3 – 845
 Desztilláció: 95% (V/V) átdesztillált °C – 360
 Policiklikus aromás szénhidrogének % (m/m) – 8
 Kéntartalom mg/kg – 10
 Zsírsav-metil-észter tartalom  – MSZ EN 14078 % (V/V) – 7 *

*  A FAME-nek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214 szabvány követelményeit
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3. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez 

A forgalmazott biodízel minõségi követelmény

Jellemzõ  Mértékegység
 Határértékek

 Minimum  Maximum

 Észtertartalom  % (m/m) 96,5  
 Sûrûség 15 °C-on  kg/m3 860 900
 Kinematikai viszkozitás 40 °C-on  mm2/s 3,50 5,00
 Lobbanáspont  °C 120  -
 Kéntartalom  mg/kg – 10,0
 Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási 
 maradékból)

 % (m/m)  – 0,30

 Cetánszám  51,0  
 Szulfáthamu tartalom  % (m/m)  – 0,02
 Víztartalom  mg/kg  – 500
 Összes szennyezõdés  mg/kg  – 24
 Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C)  fokozat  1. osztály
 Oxidációs stabilitás, 110 °C  óra 6,0  -
 Savszám  mg KOH/g  0,50
 Jódszám  g jód/100 g  120
 Linolénsav-metil-észter  % (m/m)  12,0

 Politelítetlen metil-észter (³ 4 kettõs kötés)  % (m/m)  1

 Metanoltartalom  % (m/m)  0,20
 Monogliceridtartalom  % (m/m)  0,80
 Digliceridtartalom  % (m/m)  0,20
 Trigliceridtartalom  % (m/m)  0,20
 Szabad glicerin  % (m/m)  0,02
 Összes glicerin  % (m/m)  0,25
 I. fõcsoport fémei (Na+K)  mg/kg  5,0
 II. fõcsoport fémei (Ca+Mg)  mg/kg  5,0
 Foszfortartalom  mg/kg  10,0

4. melléklet a 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelethez 

A forgalmazott E85 minõségi követelményei

Jellemzõ  Egység
 Határértékek

 Minimum  Maximum

 Kísérleti oktánszám  95,0  –
 Motoroktánszám  85,0  –
 Gõznyomás (nyári idõszakban)  kPa – 60
 Desztilláció    
 Végforráspont  °C  – 210
 Desztillációs maradék  % (V/V)  – 2
 Kéntartalom  mg/kg  – 10
 Oxidációs stabilitás  perc 360  –
 Gyantatartalom (oldószerrel mosott)  mg/100 ml  – 5
 Nagyobb szénatomszámú (C3-C8) alkoholok  % (V/V)  – 2,0
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 Metanol  % (V/V)  – 1,0
 Éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámúak)  % (V/V)  – 5,2
 Víztartalom  % (V/V)  – 0,3
 Rézkorrózió (3 óra 50 °C-on)  fokozat  1. osztály  –
 pHe  6,5 9,0
 Savasság (ecetsavban kifejezve)  % (m/m)  – 0,005
 Szervetlen klorid-tartalom  mg/l  – 1
 Foszfor  mg/l nem mutatható ki nem mutatható ki
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Unió és tagállamai,
harmadrészrõl Izland, és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás,
valamint az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Unió és tagállamai,
harmadrészrõl Izland, és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás
alkalmazásáról szóló, egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Izland, és harmadrészrõl 
a Norvég Királyság közötti kiegészítõ megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Unió és tagállamai, harmadrészrõl Izland,

és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), valamint
a Megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Izland, és harmadrészrõl
a Norvég Királyság közötti kiegészítõ megállapodás (a továbbiakban: Kiegészítõ Megállapodás) bemutatott
szövegével;

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

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

4. elfogadja a Megállapodás és a Kiegészítõ Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezeteket, és elrendeli
a Megállapodás és a Kiegészítõ Megállapodás végleges szövegének megállapítását követõen azoknak az
Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslatok elõadójának a Kormány a nemzeti fejlesztési minisztert
jelöli ki. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

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

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a közszolgálati életpályák összehangolásáról

A Kormány a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetõségek kibõvítése és a közszolgálati életpályák összehangolása
érdekében a következõket határozza:

1. El kell készíteni a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életpálya-
modelljét tartalmazó ágazati személyzeti stratégiákat. A stratégiák legyenek figyelemmel a fent meghatározott
törvények hatálya alá tartozó szerveknél más jogállásban foglalkoztatottakra (munkavállalók, civil állomány), továbbá
a helyi önkormányzatoknál, illetve az autonóm szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselõkre is.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (köztisztviselõk vonatkozásában is)
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: 2011. július 31.

2. El kell készíteni a Magyar Kormánytisztviselõi Karra vonatkozó szabályozást.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. szeptember 30.

3. Meg kell vizsgálni a kamarai típusú érdekképviselet kialakításának feltételrendszerét a rendészeti és honvédelmi
szerveknél.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

4. A Kormány munkakör-elemzési modell-kísérlet végrehajtását rendeli el a közigazgatási és igazságügyi miniszter által
külön meghatározott ütemterv szerint, az általa kijelölt, illetve felkért szervek vonatkozásában. A modell-kísérlet
eredményeirõl a Kormány számára elõterjesztést kell készíteni. A munkakör-elemzési modell-kísérlet tapasztalatai
alapján fokozatosan ki kell alakítani a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: modell-kísérletre: 2011. december 31.
az elõterjesztésre: 2012. március 31. 
a feltételrendszer kialakítására: a Kormány döntésétõl függõen
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5. Ki kell dolgozni a tartalékállomány fejlesztését szolgáló szabályokat. 
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.

6. Fel kell mérni, hogy milyen intézkedések – ideértve a jogszabály-módosításra irányuló igényt is – szükségesek
a hivatásos állomány tagjai horizontális mobilitásának a közalkalmazotti szféra egyes területeire történõ
kiterjesztéséhez. A vizsgálat eredményérõl jelentést kell készíteni a Kormány számára, amelyben részletesen be kell
mutatni a hivatásos állomány tagjainak az egyes ágazatokban (pl. közoktatás, szociális és gyermekvédelmi igazgatás,
egészségügy, valamint mûvészeti, közmûvelõdési, közgyûjteményi területen) történõ elhelyezkedését elõsegítõ
intézkedéseket és ezek várható költségvonzatát.

Felelõs: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
koordinációért: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.

7. Ki kell alakítani a közigazgatási alapvizsga új, összehangolt rendszerét. 
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

8. A szakvizsgarendszerek összehangolása érdekében egységesíteni kell a közigazgatási szakvizsga és a rendészeti
szakvizsga kötelezõ tárgyait. A közigazgatási szakvizsga általános részét a specializált honvédelmi elõmeneteli
vizsgarendszerbe kell illeszteni. A közigazgatási szakvizsga választható tárgyköreit rendvédelmi és honvédelmi
modullal kell kiegészíteni. Biztosítani kell, hogy a rendészeti és a honvédelmi vizsgák részben vagy egészben
megfeleltethetõk legyenek a közigazgatási szakvizsga választható moduljainak.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával)
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

9.  A közigazgatási, rendészeti és a honvédelmi továbbképzések egységesítése érdekében ki kell alakítani az integrált
továbbképzési programjegyzéket. Javaslatot kell kidolgozni
– a közszolgálati életpályákkal összefüggõ, átfogó, közös alapismereteket nyújtó programkínálatára;
– olyan személyiségfejlesztõ programokra, amelyek az egyéni hatékonyság fejlesztésén keresztül a közös értékrend 

kialakítását segítik;
– a vezetõképzés közszolgálati témaköreinek meghatározására a vezetõvé képzés, illetve a felsõvezetõ-képzés

esetében, melynek keretében biztosíthatóvá válik a három közszolgálati terület vezetõi értékrendjének,
módszerének egységes értékelvû kialakítása.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati

 Egyetem létrehozásáért felelõs miniszteri biztos bevonásával)
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
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10. A közigazgatás, a rendészet és a honvédelem területén az éves továbbképzési tervezés keretében össze kell hangolni
az integrált továbbképzési programjegyzéken szereplõ kurzusok megvalósítását. Ki kell alakítani a közigazgatási,
rendészeti és honvédelmi továbbképzések integrált intézményi rendszerét.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter (a Nemzeti Közigazgatási Intézet és a Nemzeti Közszolgálati
 Egyetem létrehozásáért felelõs miniszteri biztos bevonásával)
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.

11. Ki kell dolgozni az integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.

12. Ki kell alakítani a Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer támogatását biztosító egységes informatikai
alkalmazást.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2012. július 1.

13. Meg kell vizsgálni a rugalmas munkaidõ-szervezés és munkavégzés lehetõségeinek szélesebb körû alkalmazhatóságát 
a közszférában. Ennek keretében módszertani útmutatót kell készíteni a hatékonyabb és rugalmasabb munkarend
kialakításához.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. augusztus 15.

14. Meg kell vizsgálni a túlmunka, ügyelet, készenlét szabályozását, s indokolt esetben javaslatot kell tenni az
egységesebb szabályozásra.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. augusztus 15.

15. Meg kell vizsgálni a Kormánytisztviselõi Kártya hivatásos állományra történõ kiterjesztésének lehetõségét.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.
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16. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi Akciótervében szerepeltesse az új közszolgálati életpályák
megvalósításához szükséges intézkedéseket.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. augusztus 31.

17. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról,
a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl

1. A Kormány az egészségügyi ellátórendszer mûködõképességének fenntarthatósága, a lakosság egészségi állapotának 
javítása érdekében:

1.1  egyetért azzal, hogy az egészségügyi ellátórendszer átalakítása megközelítõleg 1–1,6 millió lakos ellátásáért felelõs
térségi egységekre épülõ állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítésével, valamint a népegészségügyi
intézményrendszer átalakításával történjen;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. november 30.

1.2. egyetért azzal, hogy az egészségügyi emberi erõforrásokkal kapcsolatos válsághelyzet megoldása érdekében a Széll
Kálmán Tervnek a gyógyszerkassza és a táppénz területén tervezett megtakarítás céljaitól független, azokat nem
érintõ – kifejezetten az egészségügyi rendszer átalakításából származó hatékonyságjavulás eredményeként
felszabaduló – forrásokat az egészségügy hiányterületeire, különösképpen az egészségügyi dolgozók jövedelmének
növelésére kell visszaforgatni;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos
1.3. egyetért azzal, hogy az állami egészségszervezési rendszer bevezetése, az egészségügyi ellátó struktúra átalakítása az

Új Széchenyi Tervben rendelkezésre álló forrásoknak a Semmelweis Tervben ütemezett, hatékonyabb
felhasználásával valósuljon meg;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos
1.4. egyetért azzal, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a) szervezeti egységeiként mûködõ Állami Egészségszervezési Központ, továbbá térségi egészségszervezési
központok jöjjenek létre az egészségügyi intézmények funkcionális együttmûködési formáinak (szakmai
kapcsolatok, háttérszolgáltatások, közös beszerzések) kialakítása és a területi egészségszervezési feladatok
ellátása céljából, amelyek a megyei kormányhivatalokkal stratégiai együttmûködésben tevékenykednek,

b) szervezeti egységeként mûködõ Állami Egészségszervezési Központ az állami egészségügyi intézmények
tekintetében az a) pontban foglaltak mellett – a honvédelemért felelõs miniszter felügyelete alatt álló
Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ kivételével – fenntartói és intézményfelügyeleti feladatokat is
ellásson;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. november 30.

1.5. elrendeli koncepció kidolgozását a betegút-szervezés szervezeti modelljeire, a költségvetési lehetõségeket
figyelembe vevõ betegút-szervezési tevékenység ösztönzésének lehetséges technikáira, az érdekeltségi rendszer
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kialakítására, a betegút-szervezés, valamint az egészségügyi ellátó intézmények együttmûködésébõl származó
hatékonyságjavító funkciók támogatására; 

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: folyamatos, a teljes rendszer kialakítására 2012. június 30.

1.6. egyetért a teljesítményfinanszírozási rendszerek karbantartása, fejlesztése érdekében finanszírozási módszertani
központ kialakításával a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet keretében,
és elrendeli koncepció készítését a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók finanszírozási rendszerének
fejlesztésére, átalakítására;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a módszertani központ kialakítására 2011. december 31.

a koncepció bevezetésére 2012. június 30.
1.7. egyetért a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában álló fekvõbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami tulajdonba

vételével;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a fõvárosi fekvõbeteg-ellátó intézmények átvételének kezdeményezése azonnal

az átvételi folyamat megvalósítása 6-9 hónap
1.8. egyetért azzal, hogy a fõváros és a vonzáskörzete egészségügyi ellátásának tervezett átalakításához szükséges fedezet

biztosítása érdekében a költségvetési lehetõségek függvényében a korábban egészségügyi célt szolgáló, valamint
a tervezett átalakítások során felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosításából, esetleges értékesítésébõl
származó bevétel – az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályok keretei között – kizárólagosan
egészségügyi beruházási célú forrásként felhasználható legyen, melynek törvényi feltételeit a nemzeti erõforrás
miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter együttes egyetértésével kell megteremteni;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a 2012. évi költségvetési törvény elõkészítése során, azt követõen folyamatosan
1.9. elrendeli a fõváros és vonzáskörzete egészségügyi ellátásának átalakítására szolgáló koncepcióval összhangban

a) három budapesti sürgõsségi centrum kialakítását megalapozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását
a fõvárosi és Pest megyei önkormányzatok tulajdonában álló intézmények, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
irányítása alá tartozó fõvárosi fekvõbeteg-ellátó egészségügyi intézmények, továbbá az egyházi tulajdonban álló
fõvárosi egészségügyi intézmények, illetve – speciális, valamint a rendvédelmi ágazatot érintõ egészségügyi
feladatainak a figyelembevételével – a honvédelemért felelõs miniszter felügyelete alatt álló Honvédkórház –
Állami Egészségügyi Központ egységes sürgõsségi, illetve tervezett ellátást végzõ hálózatba történõ
integrálására, koncentrációjára, funkcionális átalakítására;

b) az új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését, figyelemmel 
a magas biztonságú és elmemegfigyelõ részleg kialakítására, egységben, de önálló intézményként az Igazságügyi 
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl), valamint
a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelõ Részleg (Nagyfa) modernizálásával, közös telephelyre
integrálásával;

c) a sportegészségügyi ellátórendszer újjászervezési koncepciójának kidolgozását, különös tekintettel a londoni
olimpiára való felkészülésre;
Felelõs: az a)–c) feladatok tekintetében: nemzeti erõforrás miniszter

a b) feladat tekintetében: belügyminiszter
az a) feladat tekintetében: közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint
 honvédelmi miniszter

Határidõ: az a) és b) feladat tekintetében: 2011. december 31.
a c) feladat tekintetében: londoni felkészüléssel kapcsolatos intézkedések
azonnal, sportegészségügyi koncepció kidolgozása és egyes lépések bevezetése
 folyamatosan
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1.10. egyetért az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ – központi hivatalként történõ – létrehozásával az
egykapus betegjogvédelem kialakítása, az egészségügyi mûhibák és a megszûnt egészségügyi intézmények
betegdokumentációjának kezelése érdekében;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
1.11. elrendeli az egészségügyi dolgozók humánerõforrás helyzetének – különös tekintettel az egészségügyi dolgozók

normatív, teljesítmény- és speciális elemeken alapuló jövedelmezésére, a munkakörülményekre, a képzési és az
életkörülményekre – áttekintését, és a vizsgálat eredményeképpen koncepció kidolgozását az egészségügyi dolgozók 
egységes életpályacsoportjaira vonatkozó humánerõforrás stratégiák megalapozására, a költségvetési források
figyelembevételével;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.
1.12. elrendeli a népegészségügyi szûrési programok áttekintését és kiterjesztését a költségvetési források

figyelembevételével, a mûködõ szûrõprogramok hatékonyságának felülvizsgálatát;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

1.13. egyetért az egységes egészségügyi ágazati informatikai fejlesztésekkel, nemzeti egészségügyi informatikai (e-Health)
rendszer projektjeinek és programjainak megvalósításával, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó rendelkezésekkel.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl és feladatokról

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében
a Kormány felhívja a

1. fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy lássa el az elõkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos jogi, pénzügyi,
irányítási, szervezési és nemzetközi diplomáciai tevékenységek kormányzati szintû koordinálását;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a külpolitikáért felelõs miniszter bevonásával
Határidõ: azonnal

2. fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy készítsen elõrehaladási jelentést az ELI projekt megvalósításához
kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásáról a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács
részére;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: folyamatos
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3. a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs minisztert, hogy a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
bevonásával a Kormány tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról készülõ kormány-
elõterjesztésben biztosítsa, hogy az ELI projekt jelentõségének és súlyának megfelelõ szerepet játsszon a nemzeti
innovációs rendszer dinamizálásában, a kitûzött célok elérésében;

Felelõs: a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter
 a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter bevonásával

Határidõ: 2011. október 31.

4. fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy készítsen elõterjesztést a Kormány részére az ELI integrált európai kutatási
nagyberendezés nagyprojektként történõ jóváhagyása iránti az – Európai Bizottsághoz benyújtandó – kérelem
dokumentációjának elfogadásához.

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: 2012. január 15.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés I. fázisának
magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl és feladatokról szóló 1058/2010. (III. 5.) Korm.
határozat.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1210/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2011. június 1–17. között Genfben sorra kerülõ 
100. ülésszakán való részvételrõl, valamint a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásáról szóló
nemzetközi egyezmény és ajánlás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1. A Kormány a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi I. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti
hatáskörében eljárva, a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
a) egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 100. ülésszakán a Magyar Köztársaságot képviselõ

küldöttség vegyen részt;
b) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje

ki;
c) felhívja a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez és az e) pontban szereplõ nemzetközi

szerzõdés szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
d) egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 100. ülésszakán részt vevõ küldöttség kormányzati

oldala a nemzeti érdekek figyelembevételével:
da) értékelje a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tevékenységét;
db) vegyen részt a nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló, a szociális

védelemrõl szóló, a munkaügyi igazgatásról és munkaügyi ellenõrzésrõl szóló, valamint a háztartási
alkalmazottak méltó foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény szövegét elõkészítõ általános vitában;

dc) támogassa az ILO 2012–2013. évekre szóló programjáról és a költségvetésrõl szóló javaslatot, az ILO
Igazgató Tanácsa által javasolt és jóváhagyott mértékben;

e) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyeket a háztartási alkalmazottak méltó
foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges
megállapítására, amennyiben az megfelel a nemzeti érdekeknek.
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2. A Kormány felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyeket a háztartási alkalmazottak
tisztes munkájáról szóló ajánlástervezet elfogadására, amennyiben annak végleges változata megfelel a nemzeti
érdekeknek.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról

1. A Kormány felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki a Nemzeti

Eszközkezelõ Társaság mûködési feltételeit;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. július 31.

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Eszközkezelõ Társaság mûködéséhez szükséges
pénzeszközök biztosításáról és hajtsa végre a szükséges átcsoportosítást a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet számára;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. július 31.

c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gondoskodjon a Nemzeti
Eszközkezelõ Társaság felállításáról.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a b) pont szerinti forrásbiztosítást követõ 30 napon belül

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez
kapcsolódó egyes feladatokról

1. A Kormány felkéri az érintett minisztereket, hogy a katasztrófák okozta anyagi károk kapcsán – az irányadó uniós jogi
szabályozás adta keretek között – dolgozzák ki annak a kártalanítási rendszernek a szabályozási koncepcióját, amely az
öngondoskodás irányába hat, a károkozó fokozott felelõsségét is biztosítja és csökkenti az állami költségvetés
kárenyhítéssel kapcsolatos terheit.

Felelõs: koordinációért a belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. november 30.
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2. A Kormány felkéri a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Nemzeti Alaptanterv kidolgozása során – a belügyminiszter
szakmai közremûködésével – fordítson figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos alapvetõ ismeretek
és fejlesztési feladatok az iskolai nevelés-oktatást meghatározó központi tantervi szabályozásba, továbbá
a pedagógusképzésbe és a közigazgatási vezetõképzésbe is beépüljenek.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatosan

3. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy az új útdíj-rendszer kialakítása során
vizsgálják meg a veszélyes áruk közúti szállítása, illetve ezzel egyidejûleg az egyéb szállítási ágazatokban fizetendõ
katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezetésének lehetõségét.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: az új útdíj-rendszer kialakításával egy idõben

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1213/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
elõkészítésérõl és az Állami Számvevõszékhez történõ benyújtásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról szóló
törvényjavaslatot megtárgyalta, és azt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 53. §-a alapján benyújtja
az Állami Számvevõszéknek.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 30. 

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1214/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtõ beruházásokról
szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásának biztosításáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. §-ának és a 9. számú
mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Víz-, környezeti és természeti
katasztrófa kárelhárítás” fejezeti kezelésû elõirányzat (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport) 7375,0 millió forint összeggel
történõ túllépését.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal
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2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság és a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet közötti
jogutódlással kapcsolatos feladatokról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a központi közigazgatási üdültetési rendszer fejlesztésével, mûködtetésével összefüggõ feladatok ellátása céljából
368,9 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló CLXIX. törvény
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság cím terhére,
a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 14. Közgyûjteményi Ellátó Szervezet cím javára, az 1. melléklet
szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

034096 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés –367,3 –373,9

1 Személyi juttatások –30,2 –21,6

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–7,7 –5,5

3 Dologi kiadások –14,9 –1,3

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

–314,5 –345,5

2 Felhalmozási költségvetés –1,6 0,0

1 Intézményi beruházási
kiadások

–1,6 0,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

038643 14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet

1 Mûködési költségvetés 367,3 373,9

1 Személyi juttatások 30,2 21,6
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

7,7 5,5

3 Dologi kiadások 14,9 1,3

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

314,5 345,5

2 Felhalmozási költségvetés 1,6 0,0

1 Intézményi beruházási
kiadások

1,6 0,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

034096 XVII. 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság –368,9 –373,9

038643 X. 14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet 368,9 373,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra –12

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra +12

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 368,9 368,9
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek
2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24/B. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében az
1. mellékletben részletezettek szerint a központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 53 035,0 millió forint visszahagyását engedélyezi azzal, hogy
a visszahagyott maradványból 40 807,5 millió forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget
vállalni nem lehet. A visszahagyott maradványból a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el. 

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
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2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozathoz

ezer Ft-ban

 Fejezet
Kötelezettség-

vállalással nem terhelt
maradvány

Kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványból

azonos célra
visszahagyásra, illetve

átcsoportosításra
javasolt maradvány

 további intézkedésig
fel nem használható

maradvány

Országgyûlés 1 804 532 1 804 532
Közbeszerzések Tanácsa 962 875 962 875
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 8 182 688 8 182 688 0
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 3 887 093 3 887 093 0
Köztársasági Elnökség 319 205 319 205
Alkotmánybíróság 11 266 11 266
Országgyûlési Biztosok Hivatala 36 030 36 030
Állami Számvevõszék 445 800 445 800
Bíróságok 14 14
Magyar  Köztársaság Ügyészsége 29 256 29 256
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2 535 046 2 535 046
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 20 102 20 102
Miniszterelnökség 0 0
Vidékfejlesztési Minisztérium 1 318 690 48 633 1 270 057
Honvédelmi Minisztérium 234 582 234 582
Belügyminisztérium 562 223 719 561 504
Nemzetgazdasági Minisztérium 3 465 877 47 637 3 418 240
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 16 121 154 16 121 154
Külügyminisztérium 825 504 825 504
Uniós Fejlesztések 6 356 852 6 356 852
Nemzeti Erõforrás Minisztérium 4 799 554 60 672 4 738 882
Gazdasági Versenyhivatal 4 486 4 486
Központi Statisztikai Hivatal 14 14
Magyar Tudományos Akadémia 131 835 131 835
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 15 487 15 487
Egészségbiztosítási költségvetési szervek 964 815 964 815
Mindösszesen 53 034 980 12 227 442 40 807 538
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2. melléklet az 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozathoz

A 2011. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

ezer Ft-ban

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Átcsopor-

tosítás
(+/–)

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

9 Agrármarketing – Centrum

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 145

14 Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –402

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –350

14 Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 41 633

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 7 000

15 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 671

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –5 046

16 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 106

17 Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –637

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –7 345

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

35 Egyéb szervezetek feladataira

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 931

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –47 637

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 24 987

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 22 650
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A Kormány 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján 
a következõk szerint határoz:

1. A Kormány
a) egyetért a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának (a továbbiakban:

alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításával, és megállapítja az alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövegét;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében az
Alapítvány társalapítójával megállapodjon; 

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az
Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján 
a következõk szerint határoz:

1. A Kormány
a) egyetért az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

alapító okiratának (a továbbiakban: alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításához, és megállapítja az
alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében az
Alapítvány társalapítójával megállapodjon; 
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c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
az Alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1219/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakításáról szóló 1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 144. § (2) bekezdése, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján
meghozza az alábbi határozatát:

1. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról szóló
1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat 2. pont a)–b) és c) alpontjaiban, 3. pont a) és b) alpontjaiban, valamint 4. pontjában
a „Magyar Nemzeti Üdülési Közhasznú Nonprofit Kft.” szövegrészek helyébe a „Magyar Nemzeti Üdülési Közhasznú
Nonprofit Zrt.” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1220/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése és 5. §-a, továbbá
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm.
határozat 10. pontja alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány
a) egyetért a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratának

(a továbbiakban: alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításával, és megállapítja az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak
a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba 
vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1221/2011. (VI. 28.) Korm. határozata
a 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításának engedélyezésérõl szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat visszavonásáról

A Kormány a 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának
engedélyezésérõl szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozatot visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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A miniszterelnök 47/2011. (VI. 28.) ME határozata
a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült
Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható erdõgazdálkodásról szóló jegyzõkönyv szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján:

1. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Kárpátok védelmérõl és fenntartható
fejlesztésérõl szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható
erdõgazdálkodásról szóló jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) bemutatott szövegének – a jóváhagyás
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét
a jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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