
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2011. június 29., szerda

Tar ta lom jegy zék

97/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási
nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról 15285

98/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben
történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm.
rendelet módosításáról 15290

99/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról 15292

100/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról 15298

101/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történõ
ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 15318

102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl 15319

103/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási
területének komplex érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatáról 15326

104/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról 15330

38/2011. (VI. 29.) NEFMI 
rendelet

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékérõl 15337

59/2011. (VI. 29.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció 
és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról 15340

43/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról 15352

44/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Bencsik János országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15352

45/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15353

MAGYAR  KÖZLÖNY 72. szám



46/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15353

47/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Németh Szilárd István országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15353

48/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15354

49/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15354

50/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Schmidt Csaba országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15354

51/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Seszták Oszkár országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15355

52/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Zagyva György Gyula országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében 15355

53/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

Az országgyûlési képviselõk számának csökkentéséhez szükséges
választójogi reform elõkészítésérõl szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat
módosításáról 15355

54/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz
történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar
álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró
vizsgálóbizottság felállításáról 15356

55/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

A privatizációs szerzõdések környezetvédelmi és természetvédelmi
elõírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról 15357

56/2011. (VI. 29.) OGY 
határozat

A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirõl, a
kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerérõl szóló
67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról 15358

1222/2011. (VI. 29.) Korm. 
határozat

A gyorsforgalmi- és a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és
nagytávú tervérõl 15359

1223/2011. (VI. 29.) Korm. 
határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
módosításáról 15367

1224/2011. (VI. 29.) Korm. 
határozat

Az Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról 15370

1225/2011. (VI. 29.) Korm. 
határozat

A közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram
tekintetében a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt
településsé nyilvánításáról 15372

48/2011. (VI. 29.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár kinevezésérõl 15372

15284 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 72. szám

Tar ta lom jegy zék



III. Kor mány ren de le tek

A  Kormány 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light
Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged,
01392/19 helyrajzi szám) történõ megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város
közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történõ megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó elsõ fokú környezetvédelmi hatósági engedélyezési, természetvédelmi engedélyezési,
illetve természetvédelmi kiegyenlítõ intézkedés elõírására irányuló engedélyezési eljárásokban a kijelölt
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség országos hatáskörben és
illetékességgel jár el.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó elsõfokú erdészeti hatósági engedélyezési eljárásokban kijelölt, valamint a rendelet
hatálya alá tartozó eljárásokban, erdõvédelem tárgykörben szakhatóságként közremûködõ Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság országos hatáskörben és illetékességgel jár el.

(6) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E

Sor-
szám

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek
Elsõ fokon eljáró

hatóság
Másodfokon eljáró

hatóság

1. Kiemelt
nagyberuházásként
kutatási nagyberendezés
és a hozzá tartozó
építmények, valamint az
ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei

Szeged, 01392/19 Általános építésügyi
hatósági engedélyek

Csongád Megyei
Kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter

2. Környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás a
természetvédelmi
kiegyenlítõ intézkedés
végrehajtásához
szükséges
környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás kivételével

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség 

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. A környezet- és
település-egészségügyre,
az egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
felszín alatti vizek
minõségét,
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, 
tényezõk vizsgálatára,
lakott területtõl
(lakóépülettõl) számított
védõtávolságok
véleményezésére, a
talajjal, a szennyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos
közegészségügyi
követelmények
érvényesítésére, az
emberi használatra
szolgáló felszíni vizek
védelmére, továbbá a
levegõ higiénés
követelmények
teljesülésére kiterjedõen.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve

Országos
Tisztifõorvosi
Hivatal
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A B C D E

Sor-
szám

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek
Elsõ fokon eljáró

hatóság
Másodfokon eljáró

hatóság

4. Környezet-egészségügyi
szakkérdésekre, így
különösen az
egészségkárosító
kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a
veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálatára,
a települési szilárd és
folyékony hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedõen.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi, Kisteleki,
Mórahalomi
Kistérségi
Népegészségügyi
Intézete

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve

5. Útügyi hatósági
engedélyek
gyorsforgalmi utak és 
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak
esetében

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõség

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ

6. Vízjogi engedélyek Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és 
Vízügyi
Felügyelõség 

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

7. A Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és
mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 12. § (2)
bekezdése és 13. § (2)
bekezdése szerinti
engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Mérésügyi
és Mûszaki
Biztonsági Hatósága 
(Szeged)

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal 

8. Földvédelmi hatósági
eljárás

Szegedi Körzeti
Földhivatal

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

9. Ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Szegedi Körzeti
Földhivatal

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

10. Ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Szegedi Körzeti
Földhivatal

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

11. Földmérési hatósági
eljárások

Szegedi Körzeti
Földhivatal

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

12. Erdészeti hatósági
engedélyek

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatóság 

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
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A B C D E

Sor-
szám

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek
Elsõ fokon eljáró

hatóság
Másodfokon eljáró

hatóság

13. Hírközlési hatósági
engedélyek

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Médiatanácsának
elnöke

14. Bányahatósági
engedélyek

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Szolnoki
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

15. Talajvédelmi hatósági
engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

16. Kulturális örökségvédelmi 
hatósági engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

17. Vasúti hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ

18. Tûzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs 
miniszter

19. A jogszabályban, nemzeti 
szabványban
teljeskörûen nem
szabályozott beépített
tûzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs 
miniszter

20. Beépített tûzjelzõ, tûzoltó
berendezések létesítési és 
használatbavételi
eljárások

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

21. A jogszabályban rögzített
tûzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

15288 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 72. szám



2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

 Szakhatósági közremûködése
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. építésügyi Csongrád Megyei Kormányhivatal építésügyért felelõs miniszter
2. környezetvédelem,

természetvédelem és
vízügy

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség 

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. közlekedés
3/a közút Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési

Felügyelõsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

3/b vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

3/c légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

4. földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5. bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6. rendészet
6/a gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter
6/b az egyéb országos közutak,

a helyi közutak és a
közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetén

Szegedi Rendõrkapitányság Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

7. tûzvédelem Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

8. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
Fõnöke

honvédelemért felelõs miniszter

9. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

10. földmûvelésügy
10/a termõföldvédelem Szegedi Körzeti Földhivatal Csongrád Megyei Kormányhivatal

Földhivatala
10/b talajvédelem Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és

Talajvédelmi Igazgatóság
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10/c erdõvédelem Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság 

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

11. kulturális örökségvédelem Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

12. egészségügy Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsának elnöke

14. mûszaki biztonság Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága
(Szeged)  

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

15. élelmiszer-egészségügy Csongrád Megyei Kormányhivatal
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

16. területrendezés Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi
Hivatalának Állami Fõépítésze

területrendezésért felelõs miniszter
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A Kormány 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való
végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a felsõoktatási
intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1/B. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésében és 14. § -ában az „Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos
lapjában” szövegrész helyébe az „Oktatási és Kulturális Közlönyben” szöveg, az 1/B. § (1) bekezdésében a „Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közigazgatási
Intézet” szöveg lép.

2. § Az R. 17. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról
és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét 2011. január 1-jétõl kell
alkalmazni.”

3. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R. 7. § (3) bekezdésében „a magasabb vezetõi, valamint a vezetõi munkaköröket,” szövegrész.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 98/2011. ( VI. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

A katonai felsõoktatási intézmény közalkalmazotti munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba
sorolása és a vezetõi pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése

 Fizetési osztályok  Vezetõi 
pótlék
min.
%-a

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

 I. Megbízott vezetõk
pályáztatásra kötelezett:
a) magasabb vezetõ beosztás:            
rektor (oktatói besorolás szerint)           300
rektorhelyettes (oktatói
besorolás szerint)

250

dékán (oktatói besorolás szerint) 250
fõtitkár * * * 250
gazdasági igazgató           *      *  *  *  * 200
b) vezetõ beosztás:
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Munkakörök megnevezése

 Fizetési osztályok  Vezetõi 
pótlék
min.
%-a

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

igazgató (oktatói besorolás
szerint)

          150

igazgató-helyettes (oktatói
besorolás szerint)

          100

dékán-helyettes (oktatói
besorolás szerint)

          200

oktatási szervezeti egység
vezetõje

          150

oktatási szervezeti egység
vezetõ helyettes

          100

igazgató (szervezeti egység
vezetõje)

        *  *  * 150

igazgató-helyettes (szervezeti
egység vezetõ helyettese)

     * * * 100

gazdasági igazgató-helyettes           *      *  *  *  * 100
intézetvezetõ (tudományos
intézetnél)

* *      * 150

hivatalvezetõ       *  *  *  *  150
hivatalvezetõ-helyettes  *  *  *  * 100
osztályvezetõ (szervezeti egység 
vezetõje)

      *  *  *  *      * 150

irodavezetõ       *  *  *   150
irodavezetõ-helyettes  *  *  * 100
II. Felsõoktatási munkakörök:
a) csoportvezetõ
pályáztatásra kötelezett:
szakcsoportvezetõ * * * *
alosztályvezetõ      *      * * * *
osztályvezetõ-helyettes      *  *  *     
csoportvezetõ      *      * * *
központvezetõ      *      * * *
részlegvezetõ          *      *  * *    
b) szakalkalmazott
nyelvtanár       *  *  *  *  *  
testnevelõ tanár       *  *  *  *   
belsõ ellenõr           *      *  *  *   
jogász      *      *      *
mérnök             *      *      *  
üzemeltetõ mérnök           *      *  *  *  *  
fõelõadó      *  *  *      *      *      *  
pályáztatás alól mentesített:
szakoktató     *  *  *  *     
gyakorlati oktató     *  *  *  *     
szervezõ * * * *      * *
(fõ-) technikus,     *  *  *      
informatikus      *  * * * *   
elõadó     *  *  *      
fotós       *  *  *        
szakmunkás       *  *  *  *       
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Munkakörök megnevezése

 Fizetési osztályok  Vezetõi 
pótlék
min.
%-a

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J

gépjármûvezetõ       *      *  *        
lõtérvezetõ       *  *  *        
forgalmi alkalmazott      *      *  *  *        
raktárvezetõ, raktárvezetõ
helyettes

   *  *  *       

raktáros       *      *         
pénztáros     *  * *      
ügykezelõ, vezetõ ügykezelõ   *  *      *      *          
gondnok  *  *  *         

”

A Kormány 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, 
a 3. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, 
a 4. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, 
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következõket rendeli el:

1. § (1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) a következõ 8/A.
§-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Amennyiben a Kkt. 21. §-ában meghatározott közigazgatási bírságot a jármûvezetõvel szemben szabják ki,
és ahhoz a külön jogszabály elõéleti pontot rendel, arról az ügyfelet a határozatban tájékoztatni kell. 
(2) Ha a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések 1. mellékletben foglalt mértékû megsértõje,
illetve a továbbhaladás tilalmára vonatkozó 2. melléklet 1. sorszáma alatt vagy a 3. mellékletben hivatkozott
rendelkezések megszegõje a helyszíni intézkedés során ismertté vált, akkor a Kkt. 21. § (2) bekezdésén alapuló bírság
nem szabható ki, helyette a jármûvezetõvel szemben a Kkt. 20. §-a szerinti külön jogszabályban meghatározott
bírságot kell alkalmazni."

(2) A KR. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás során az ügyfél részére az eljárás irataiba való betekintés lehetõségét az ügyfél
lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes
rendõrkapitányságon kell biztosítani, továbbá az ügyfél a 2-8. §-ban meghatározott jogszabályi rendelkezések
megsértését igazoló képfelvételeket elektronikusan, egyedi azonosításra alkalmas módon is megtekintheti."

(3) A KR. a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 8/A. §-át, valamint 1. § (4) bekezdésével megállapított
4. mellékletét a 2011. június 30. után indult eljárásokban kell alkalmazni."

(4) A KR. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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2. § (1) A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: PR.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési ügyben eljáró, illetve a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a nyilvántartás részére a Kpt. 5. § (2)
bekezdésében elõírt adatközlést a 2. számú melléklet szerinti adatlapon vagy közvetlen (on-line) kapcsolat útján
teljesíti."

(2) A PR. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A. § A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes
a)  szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1. számú melléklet,
b)  közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát az 1/A. számú melléklet
tartalmazza."

(3) A PR. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A PR. a 3. melléklet szerinti 1/A. számú melléklettel egészül ki. 

3. § (1) Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzR.) 42. §-a helyébe a következõ 
rendelkezés lép: 
„42. § (1) Aki
a) vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású vízi jármûvet, úszó munkagépet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol van, vagy 
b) vasúti vagy légi jármû, gépi meghajtású vízi jármû, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elõl el nem
zárt magánúton gépi meghajtású jármû vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van,
százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértést nem gépi meghajtású vízi jármûre követi el,
ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság
jármûvezetéstõl eltiltást alkalmazhat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti közlekedési szabálysértés esetében – szabálysértési jogsegély
keretében – a pénzbírságot kiszabó jogerõs határozat végrehajtása átadható."

(2) Az SzR. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § (1) Az a jármûvezetõ vagy állathajtó, aki jármûvével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti
tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt, ha az nem tartozik a közigazgatási bírsággal sújtandó
szabályszegés hatálya alá, hatvanezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendõrség helyszíni bírságot szabhat ki."

(3) Az SzR. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ)
meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 42–51. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, vagy az
nem tartozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés hatálya alá, harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható."

(4) Az SzR. 64. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, illetve olyan jármûvel vesz részt a közúti forgalomban,
amelynek a mûszaki érvényességi ideje lejárt, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható."

4. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 12. §-a  helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„12. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a 11/A.–11/D.
mellékletben meghatározott összegû bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre ("gyorshajtás"), a biztonsági öv
használatára, a továbbhaladás tilalmára ("tilos jelzésen történõ áthaladás") és a jármûvezetõ szervezetében a szeszes
ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”) vonatkozó rendelkezést megsérti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A.–11/D. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés
jogerõre emelkedésétõl számított tizenöt napon belül kell befizetni."

(2) A BR. 11. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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(3) A BR. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levõ ügyekben nem lehet
alkalmazni."

5. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SzR. 43. §-a, a 148. §-a és az azt megelõzõ alcíme, valamint a 149. §-a és az azt megelõzõ alcíme.

 Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám
A jármûvel történõ megállásra és

várakozásra
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes

rendelet
Bírság összege

forintban

1. A megállás tilalmára 15. § (1) bekezdés a) pont
15. § (4), (7) bekezdése, ha az az  (1) bekezdés a) pontjára
vonatkozik
40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont
40. § (8) bekezdés a) pont

30 000

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a)–d) pont 30 000

”

2. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

Kódszám Tényállás Pontszám

07 Jármûvezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § 
(1) bek.]

6

08
09
10 Az elsõbbség és az elõzés szabályainak megsértése:

 1001 Az elsõbbség és az elõzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.]; 5
1002 Az elsõbbség és az elõzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (2) bek.]; 6

11
 12 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.];

 1201 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]; 5
1202 A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]; könnyû testi sértés okozása esetén; 6

13 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármû vezetése más kategóriába
tartozó engedéllyel, illetve a jármû vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkezõ részére) 
[SzR. 47. § (1) bek.];

5

14 Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármû vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés
esetében [SzR. 48. § (1) bek.];

6

15 Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen
meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 54. § (1) bek.]:

1501
1502 Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM

együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §];
3

1503 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)–(4) bek.]; 3
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Kódszám Tényállás Pontszám

1504 Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban
[KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont];

6

1505 Megállás útkeresztezõdésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon
belül [40. § (5) bek. d) pont];

2

1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, valamint a gyalogos-átkelõhely elõtt [KRESZ 40. § (5) bek.
e) pontja];

6

1507 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármû a fényjelzõkészülék
vagy jelzõtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bek. a), c), l) pont];

6

1508
1509 A rendõr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia

bekezdése és e) pont];
6

1510 Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró elõtt [KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja]; 6
1511 Gyalogosok elsõbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]; 6
1512 A   gyermekbiztonsági rendszer , valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. §

(7)–(9) bek.];
3

1513 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.]; 3
1514 Nem megfelelõ sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] - csak

halmazatként alkalmazható;
1

1515 Egyes jelzõtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)–m), o)–u), y), valamint z/1) és z/2.
pont];

3

1516 A kijelölt gyalogos-átkelõhely elõtt megálló jármû melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. §
(3) bek.];

5

1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.]; 1
1518  Záróvonal és jármûforgalom elõl elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bek. c), k ) pont].   2

”

3. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez  
„1/A. számú melléklet a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Kódszám Tényállás Pontszám

16 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése  
1601 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési

szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben történõ közremûködés 
feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. melléklet 1. pont a)–c)
alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és
a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: BR.) 11/B. melléklet 1. pont a)–c) alpontja, 2. pont a)–c) alpontja, 3. pont a)–c) 
alpontja];

4

1602 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e)
alpontja, 3. pont d)–e) alpontja,  BR. 11/B. melléklet 1. pont d)–e) alpontja, 2. pont d)–e) alpontja, 3.
pont d)–e) alpontja];

6

1603 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g)
alpontja, 3. pont f)–g) alpontja, BR. 11/B.  melléklet 1. pont f)–g) alpontja, 2. pont f)–g) alpontja, 3. pont
f)–g) alpontja];

8

17 Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 2. pont]; 8
18 Megállás kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, valamint a gyalogos-átkelõhely elõtt, kerékpársávon,

útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármû a fényjelzõkészülék vagy jelzõtábla észlelését
akadályozza [KR. 4. melléklet 1. pont];

6

19 Az autópálya leállósávján történõ haladás [KR. 5. melléklet 1. pont]; 6
20 Megállás az autópálya úttestjén és leállósávján [KR. 5. melléklet 2. pont]; 6
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Kódszám Tényállás Pontszám

21 A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 1. pont]; 4
22 A kötelezõ haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2. pont]; 4
23 Ittas vezetés 

2301 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont]; 6
2302 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont]; 8
2303 Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont]; 8

24 A forgalomirányító fényjelzõ készülék elõtti megállási kötelezettség megszegése [KR. 3. melléklet 1., 2.
pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont];

8

25 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés                                                                     
2501 a) lakott területen  [BR. 11/A. melléklet 1. pont]; 3  

b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont];
2502 autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont]. 5

”

 4. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám
 Biztonsági öv használata

nélküli közlekedés 

 A közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)

KPM–BM együttes rendelet
  Bírság összege forintban

A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért

felelõssé tehetõ

 1. lakott területen 48. § (4) bekezdés 15 000 jármûvezetõ,
utazó személy  2.  lakott területen kívül 30 000

3.  autóúton, autópályán 40 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez 

 Sorszám
 A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó

rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség 
túllépésének mértéke km/ó-ban)

 Bírság összege forintban

 A közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. 
(II. 5.) KPM–BM együttes

rendelet

A bírságolással érintett
cselekmény

elkövetéséért felelõssé
tehetõ

 1.  50 km/óra sebességig
 a) 15 km/óra felett 25 km/óráig  a) 30 000  14. § (1) bek. d) pont
 b) 25 km/óra felett 35 km/óráig  b) 45 000  14. § (1) bek. z)1. pont
 c) 35 km/óra felett 45 km/óráig  c) 60 000  26. § (1) és (2)

bekezdés
   jármûvezetõ

 d) 45 km/óra felett 55 km/óráig  d) 90 000  39. § (1) bekezdés
 e) 55 km/óra felett 65 km/óráig  e) 130 000  39/A. § (2) bekezdés
 f) 65 km/óra felett 75 km/óráig  f) 200 000  
 g) 75 km/óra felett  g) 300 000  

 2.  50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
 a) 15 km/óra felett 30 km/óráig  a) 30 000  14. § (1) bekezdés

d) pont
 b) 30 km/óra felett 45 km/óráig  b) 45 000  26. § (1) és (2)

bekezdés
jármûvezetõ

 c) 45 km/óra felett 60 km/óráig  c) 60 000  
 d) 60 km/óra felett 75 km/óráig  d) 90 000  
 e) 75 km/óra felett 90 km/óráig  e) 130 000  
 f) 90 km/óra felett 105 km/óráig  f) 200 000  
 g) 105 km/óra felett g) 300 000  

 3.  100 km/óra sebesség felett
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 Sorszám
 A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó

rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség 
túllépésének mértéke km/ó-ban)

 Bírság összege forintban

 A közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. 
(II. 5.) KPM–BM együttes

rendelet

A bírságolással érintett
cselekmény

elkövetéséért felelõssé
tehetõ

  a) 20 km/óra felett 35 km/óráig  a) 30 000 14. § (1) bek. d) pont
26. § (1) és (2)
bekezdés

jármûvezetõ
 b) 35 km/óra felett 50 km/óráig  b) 45 000
 c) 50 km/óra felett 65 km/óráig  c) 60 000
 d) 65 km/óra felett 80 km/óráig  d) 90 000
 e) 80 km/óra felett 95 km/óráig  e) 130 000
 f) 95 km/óra felett 110 km/óráig  f) 200 000
 g) 110 km/óra felett g) 300 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám
 A továbbhaladás tilalmára vonatkozó

rendelkezések

 A közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes

rendelet

  Bírság összege forintban
A bírságolással érintett

cselekmény elkövetéséért
felelõssé tehetõ

 1. A forgalomirányító fényjelzõ
készülék elõtti megállási
kötelezettség 

 9. § (4) bekezdés c), d)
pont

100 000 jármûvezetõ

 2. A vasúti átjáró elõtti megállásra
vonatkozó rendelkezések

 39. § (3) bekezdés b), c),
e), h) pont

100 000

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám
a jármûvezetõ szervezetében a szeszes ital fogyasztásából

származó alkohol tilalma („ittas vezetés”)

A közúti közlekedés
szabályairól szóló

1/1975. (II. 5.) KPM–BM 
együttes rendelet

Bírság összege
forintban

A bírságolással érintett 
cselekmény

elkövetéséért felelõssé 
tehetõ

1. gépi meghajtású jármûvet vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve,
ha az nem minõsül bûncselekménynek

4. § (1) bekezdés c)
pont

 150 000

   jármûvezetõ

2. gépi meghajtású jármûvet vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 0,80‰
véralkohol-koncentrációt nem haladja meg vagy a
kilégzett levegõben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a
0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem
minõsülnek bûncselekménynek

4. § (1) bekezdés c)
pont

200 000

3. gépi meghajtású jármûvet vezetõnél a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ 
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az
nem minõsül bûncselekménynek

4. § (1) bekezdés c)
pont

300 000

4. nem gépi meghajtású jármûvet vezetõnél vagy
hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-koncentrációt
vagy a kilégzett levegõben a 0,50 mg/l-t nem
haladja meg 

4. § (1) bekezdés c)
pont

30 000 jármûvezetõ, hajtó

5. nem gépi meghajtású jármûvet vezetõnél vagy
hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-koncentrációt
vagy a kilégzett levegõben 0,50 mg/l-t meghaladja

4. § (1) bekezdés c)
pont

60 000

”
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A Kormány 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 1–8., 10–18., 20–21., 25–29., 31–34., 
36–37., 39–40., valamint 42–43. pontjaiban, a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 1–13., 15.,
17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1.  § (1) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1.  § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. elszámoló számla: olyan a hálózathasználati vagy a villamosenergia-vásárlási szerzõdés idõtartama alatt kiállított,
az adott elszámolási idõszakra vonatkozó számla, amely az elszámolást az elszámolási idõszak kezdõ és záró
mérõállása közötti tényleges fogyasztás és az egyes zónaidõkre, illetve idõszakos árszabás szerinti egy árszabási
idõszakra vonatkozó díjtétel szorzataként tartalmazza;”

(2) A Vhr. 1.  § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. középfeszültség: 1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 35 kV névleges feszültség;”

(3) A Vhr. 1.  § (1) bekezdése a következõ 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. nagyfeszültség: 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség;”

(4) A Vhr. 1.  § (1) bekezdése a következõ 14a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„14a. részszámla: a felhasználó részére az elszámolási idõszakon belül rendszeres idõközönként kiállított, statisztikai
elemzés vagy adatszolgáltatás alapján megállapított villamosenergia-mennyiségen alapuló számla;”

(5) A Vhr. 1.  § (1) bekezdése a következõ 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. végszámla: a felhasználó részére a hálózathasználati vagy a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnését
követõen kiállított, az adott idõszak alatti mérõállás szerinti fogyasztáson és a zónaidõkhöz rendelt tarifák szorzatán
alapuló számla;”

2.  § A Vhr. 6.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az átviteli rendszerirányító a kötelezõ átvételi rendszer mûködtetése, a VET 13.  § (1) bekezdése szerint az átvételi
kötelezettség alá esõ villamos energia átvételére kötelezett és az átviteli rendszerirányító közötti, valamint a kapcsolt
mérlegkör mûködtetése, a VET 171/A.  § (3) bekezdése szerinti értékesítési jogosultsággal rendelkezõ termelõ és
az átviteli rendszerirányító közötti elszámolás szervezésének pénzügyi – hitelezési és ár – kockázatainak csökkentése
érdekében olyan pénzügyi biztosíték rendszert mûködtet, amely kezeli az átvételre kötelezett, illetve az értékesítési
jogosultsággal rendelkezõ termelõ pénzügyi pozícióinak teljesítési kockázatát jogszabályban meghatározott
elszámolási ciklus alatt.”

3.  § (1) A Vhr. 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához, az átviteli hálózati veszteség
pótlásához, az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mérlegkörének, illetve a kapcsolt mérlegkör
kiegyenlítéséhez szükséges kapacitások és energia beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívását honlapján közzéteszi,
továbbá az érintett termelõi engedélyesnek, felhasználónak és a termelõi engedélyessel hosszú távú
kapacitás-lekötési megállapodással rendelkezõ villamosenergia-kereskedõnek elektronikusan közvetlenül is
megküldi.”
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(2) A Vhr. 7.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az átviteli rendszerirányító ajánlati felhívása során az ajánlattételi határidõ lejáratát, valamint a pályázat
eredményhirdetésének idõpontját a felhívással érintett idõszak kezdõ idõpontjának figyelembevételével határozza
meg.”

4.  § A Vhr. „Hálózatfejlesztési terv módosítása” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Hálózatfejlesztési terv
9. § (1) Az átviteli rendszerirányító a hálózatfejlesztési terv elkészítésekor felülvizsgálja az elõzõ tervezési idõszakban
készített hálózati tervet és meghatározza az adott tervezési idõszak során figyelembe veendõ szempontokat.
(2) A hálózati engedélyes által készítendõ hálózatfejlesztési terv formájára, kötelezõ tartalmi elemeire, vizsgálati
szempontjaira vonatkozó részletes szabályokat az üzemi szabályzat tartalmazza.”

5.  § A Vhr. 14.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem profil alapú elszámolású rendszerhasználók esetén a hálózati engedélyes terhelési görbe regisztrálására
alkalmas távlehívható fogyasztásmérõ készülékkel biztosítja a mérést és legalább naponta elvégzi a mérési adatok
távlehívását.”

6.  § A Vhr. 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elosztók a teljesítménymutató és tároló fogyasztásmérõ készülékkel nem rendelkezõ felhasználók
villamosenergia-felhasználás mérése és számlázása érdekében – egymással együttmûködésben kialakított egységes
módszertan alapján – a különbözõ felhasználói csoportok felhasználási szokásairól profilokat készítenek.”

7.  § A Vhr. 18.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A profil elszámolású felhasználót a felhasználási hely szerinti területen mûködési engedéllyel rendelkezõ elosztó
köteles a profilok alapján besorolni. Az elosztó a besorolást objektív módon, az elosztói szabályzatban és
az üzletszabályzatában foglaltak szerint köteles végrehajtani.”

8.  § A Vhr. 20.  §-a és 21.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„20.  § A profil elszámolású felhasználóval az adott idõszakra vonatkozó mért fogyasztás és az ugyanezen idõszakra
statisztikai elemzéssel elõre megbecsült fogyasztás különbségét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban,
az elosztó és a kereskedõ üzletszabályzatában, valamint a hálózat használati és villamosenergia-vásárlási
szerzõdésekben meghatározottak szerint kell – a hálózathasználati szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában –
legalább éves gyakorisággal elszámolni.
21. § (1) A felhasználói típuscsoportokra kidolgozott profilokat az elosztói szabályzat tartalmazza.
(2) A mérlegkörök elszámolásához szükséges elszámolási mérési adatok képzését és továbbítását
a villamosenergia-ellátási szabályzatok határozzák meg.
(3) A profilozási és felhasználói elszámolási eljárás, az engedélyesek egymás közötti elszámolásának részletes
szabályait, valamint a mérés kialakításának követelményeit a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.”

9.  § (1) A Vhr. 21/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidõkre,
illetve idõszakos árszabás szerinti egy árszabási idõszakra vonatkozó díjtétel szorzatán alapuljon, a számla
megjelenítése világos és érthetõ legyen. Távlehívható fogyasztásmérõvel rendelkezõ felhasználó esetén – a termelõ
kivételével – a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat minden alkalommal, profil elszámolású felhasználó esetén
a (2) bekezdésben foglalt adatokat évente egy alkalommal kell a számlán feltüntetni. Az engedélyes a felhasználó
számára a távleolvasott adatokhoz honlapján hozzáférést biztosít az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról  szóló törvénynek megfelelõen és az üzletszabályzatában meghatározott módon.”
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(2) A Vhr. 21/A.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Távlehívható fogyasztásmérõvel végzett mérés esetén az elszámolás alapját képezõ mennyiség megállapítására
vonatkozó módszertant az elosztói szabályzatban úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa a kezdõ és záró mérõállások
különbségével  való egyezést és a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidõkre, illetve idõszakos árszabás
szerinti egy árszabási idõszakra vonatkozó díjtétel szorzatán alapuljon.
(4) A végszámlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul fel kell tüntetni a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat.”

10.  § A Vhr. „Villamosenergia-kereskedelem” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Villamosenergia-kereskedelem
22. § (1) A villamosenergia-kereskedõ a mûködési engedélye alapján jogosult a villamos energia határon keresztül
történõ be- és kiszállítására is.
(2) Villamosenergia-vásárlási szerzõdés megkötését a felhasználó és a villamosenergia-kereskedõ is kezdeményezheti.
Ha a villamosenergia-kereskedõ ajánlatot tesz a felhasználó részére, annak minden lényeges körülményt, de legalább
az alábbiakat tartalmaznia kell:
a)   az ajánlat hivatkozásra alkalmas azonosító számát,
b) a villamosenergia-kereskedõ fõbb adatait (társaság neve, székhelye, a villamosenergia-kereskedelmi engedély
száma, honlapjának címe, ügyfélszolgálatának címe és nyitvatartási ideje és üzletszabályzatának internetes elérési
útvonala),
c) azt az idõpontot, amelytõl kezdõdõen a közölt feltételek teljesítése esetén a szolgáltatás nyújtása megkezdhetõ,
d) a villamos energia árát vagy az ár meghatározására vonatkozó módszertant,
e) az ajánlati kötöttség idõtartamát,
f) a létrejövõ jogviszony minden lényeges elemére kiterjedõ tájékoztatást,
g) a villamosenergia-vásárlási szerzõdés tervezetét, és
h) a szerzõdés megszüntetésének vagy felbontásának egyes eseteit és feltételeit.
22/A.  § (1) A felhasználó és a villamosenergia-kereskedõ a személyében bekövetkezõ változást a változástól számított
15 napon belül köteles a másik szerzõdõ félnek az üzletszabályzatában foglaltak szerint bejelenteni és annak
rendelkezései szerint eljárni.
(2) Ha a felhasználó hálózathasználati szerzõdését megbízottként a villamosenergia-kereskedõ kezeli, köteles
a bejelentés kézhezvételétõl számított 3 napon belül a hálózati engedélyest a változásról értesíteni, és
a mérõhely-ellenõrzést megrendelni.
(3) Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentést
a) elmulasztja, vagy
b) a hálózati engedélyes helyszíni ellenõrzését megakadályozza,
és a felhasználó a felhasználási helyen a villamos energia felhasználásával felhagy, a felhasználási hely tekintetében
mindaddig a felhasználó felel a villamosenergia-kereskedõvel szemben a villamosenergia-vásárlási szerzõdésben
foglaltak alapján fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért, valamint a szerzõdésszegõ vételezés
jogkövetkezményeiért, amíg a hálózati engedélyes a felhasználási hely ellenõrzését a felhasználó bevonásával nem
végezte el. A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót terheli.
(4) Ha a villamosenergia-kereskedõ a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
a hálózati engedélyes értesítése és a mérõhely-ellenõrzés megrendelése elmulasztásának jogkövetkezményeiért
a villamosenergia-kereskedõ felel.
22/B.  § (1) A villamosenergia-kereskedõ az elszámolási idõszak utolsó napjára elszámoló számlát, valamint
a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnése esetén a szerzõdés megszûnésének napjára végszámlát bocsát ki,
és a felhasználóval az elszámolási idõszakra vonatkozóan teljes körûen elszámol, amely magában foglalja a tételes
pénzügyi elszámolást is. Az elszámolás részletes szabályait a villamosenergia-kereskedõ üzletszabályzata tartalmazza.
(2) Amennyiben a felhasználó külön hálózathasználati szerzõdéssel nem rendelkezik vagy azt megbízottként
a villamosenergia-kereskedõ kezeli, az elszámolást a felek a hálózathasználati jogviszony tekintetében is elvégzik.
Az elszámolás eredményeként esetlegesen megállapított visszafizetendõ összeget a villamosenergia-kereskedõ
az elszámolást követõ 8 napon belül visszafizeti a felhasználónak az üzletszabályzatában foglaltak szerint.”
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11.  § A Vhr. 24.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a lakossági fogyasztó kezdeményezte az elosztónál a védendõ fogyasztók nyilvántartásába történõ felvételét,
a nyilvántartásba történõ felvételig vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot az elosztó felfüggeszti.
Kikapcsolásra csak a nyilvántartásba  való felvétel megtagadását követõen kerülhet sor.”

12.  § A Vhr. a 25.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki, és egyidejûleg a Vhr. jelenlegi 26.  §-a hatályát veszti:

„Kereskedõváltás
26. § (1) Ha a villamosenergia-kereskedõ a VET 47/B.  § (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak,
a villamosenergia-kereskedõ részletes tájékoztatást ad a felhasználónak a nem teljesített szerzõdéses feltételekrõl
– így különösen a lejárt tartozásról –, és azok teljesítésének módjáról.
(2) Ha a felhasználó a felmondáshoz szükséges szerzõdési feltételeket teljesítette, a villamosenergia-kereskedõ
a teljesítésrõl  való tudomásszerzést követõen haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a VET 47/B.  § (3) bekezdés
a) pontja szerint, és ezzel egyidejûleg teljesíti a VET 47/B.  § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) A VET 47/B.  § (6) bekezdése szerinti bejelentéseket írásban az elosztói szabályzat szerinti részletes adattartalommal
és formátumban kell teljesíteni a hálózati engedélyes felé.
(4) A hálózati engedélyes kereskedõváltással kapcsolatos feladatai körében térítésmentesen gondoskodik a mérõállás
leolvasásáról a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnéséig. A hálózati engedélyes az elszámoláshoz szükséges
adatokat a leolvasást követõ 3 napon belül a korábbi és az új villamosenergia-kereskedõvel is közli. A hálózati
engedélyes a nem távleolvasható mérõvel rendelkezõ felhasználó esetén a záró mérõállást a leolvasás alapján
arányosítással határozza meg.
(5) A korábbi villamosenergia-kereskedõ által kiállított végszámlán szereplõ záró mérõállásnak az új
villamosenergia-kereskedõ által kiállított elsõ számla kezdõ mérõállásával azonosnak kell lennie.
(6) A VET 62.  § (4c) bekezdésében meghatározott pénzügyi biztosíték összege a felhasználó elõzõ évi fogyasztási
adatai alapján kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerzõdés megkötésekor érvényes,
a villamosenergia-kereskedõ által alkalmazott áron számított ellenértéke. A fogyasztási adatokat az elosztó
a felhasználó felhatalmazása alapján köteles a villamosenergia-kereskedõnek átadni.
(7) Ha a felhasználó kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeit – így különösen a VET 47/B.  § (3) bekezdés
b) pontja szerinti szerzõdési feltételeket – teljesítette, de valamely érintett villamosenergia-kereskedõ vagy a hálózati
engedélyes nem teljesíti a kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és e miatt a kereskedõváltás nem jön létre,
a felhasználó korábbi villamosenergia-vásárlási szerzõdése változatlan feltételekkel hatályban marad.
(8) A kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítõ villamosenergia-kereskedõ vagy hálózati
engedélyes a kereskedõváltás meghiúsulása  miatt köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt
megtéríteni.”

13.  § A Vhr. 31.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociálisan rászoruló fogyasztó a második fizetési felszólítás kézhezvételét követõ 5 napon belül kérheti
részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításban erre a szociálisan rászoruló
fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A villamosenergia-kereskedõ a fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét
15 napon belül érdemben köteles megválaszolni.”

14.  § A Vhr. 37.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a védendõ fogyasztó villamosenergia-kereskedõt
vált. Az elosztó a védelem fennállásáról és a védendõ fogyasztók nyilvántartásában szereplõ adatokról tájékoztatja
az új villamosenergia-kereskedõt.”

15.  § A Vhr. 46.  § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki:
(A felhasználók biztonságos, zavartalan és megfelelõ minõségû ellátása érdekében a villamosenergia-ellátási szabályzatok 
az alapvetõ tárgykörökön belül rendelkeznek különösen az alábbiakról:)
„k) a termelõ berendezés – átviteli rendszerirányító által a VET 5.  § (3) bekezdés szerinti – igénybevétele esetén
felmerülõ indítási és üzemeltetési költségek meghatározásának módjáról, valamint szabályairól, és
l) a keresletoldali szabályozási intézkedések összehangolására vonatkozó eljárásrendrõl, valamint az átviteli
rendszerirányító ezzel kapcsolatos feladatairól.”
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16.  § A Vhr. a következõ 78/B.  §-sal egészül ki:
„78/B.  § Az átviteli rendszerüzemeltetõre e rendeletnek az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy az átviteli rendszerirányító alatt – a 99–99/B.  § rendelkezéseit kivéve – az átviteli
rendszerüzemeltetõt kell érteni.”

17.  § A Vhr. 91.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A VET 96–97.  §-a szerint kiszabható bírság felsõ határa a következõ összegek közül a magasabb:
a) az engedélyes engedélyköteles tevékenységébõl származó, tárgyévet megelõzõ évi nettó árbevételének 1%-a,
b) százmillió forint, vagy
c) átviteli rendszerirányító esetén az átviteli rendszerirányítási tevékenységébõl származó, tárgyévet megelõzõ éves
forgalmának 10%-a.”

18.  § (1) A Vhr. 113.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltató a külön jogszabály szerinti egyetemes szolgáltatási árakra vonatkozó javaslatához
a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat köteles mellékelni.”

(2) A Vhr. 113.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltató által alkalmazni javasolt árakat elõ zetesen a (2) bekezdés szerint benyújtott
dokumentumok figyelembevételével vizsgálja meg.”

19.  § A Vhr. 114.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A számla a tárgyhónapra vonatkozó hiteles adatokon alapul. A számla tartalmazza a kötelezett teljes tárgyhavi
fizetési kötelezettségét, a VET 147.  § (1) bekezdésében elõírt jogcímek szerinti részletezésben.”

20.  § A Vhr. 116.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal az Európai Szabályozó Hatóságok Szövetsége tagjainak a nemzetközi együttmûködés keretében
feladataik ellátásához szükséges, személyes adatnak nem minõsülõ adatot adhat át, és ezektõl a szervezetektõl
a feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat kérhet.
(2) A villamos energia piac regionális és európai szintû harmonizációja érdekében a villamos energia belsõ piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján évente benyújtandó nemzeti jelentést a Hivatal készíti.”

21.  § A Vhr. „Az Európai Unió jogának  való megfelelés” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának  való megfelelés
130.  § (1) E rendelet
a) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
 szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekrõl  szóló,
2006. január 18-i 2005/89/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
c) 1.  § 17–21. pontja, 14/A.  §-a, 21/A.  §-a és 23/A.  §-a az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai
szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b), e), g), h) és l) pontjának, 6. cikk (2)–(3) bekezdésének, valamint 13. cikk
(1)–(3) bekezdésének,
d) 24. számú melléklet VI. alcíme az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villamosenergia-árak
átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról  szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1–3. cikkének, I. és II. mellékletének,
e) 24. számú melléklet III. alcíme a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint
a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. április 23-i
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2)–(4) bekezdésének, 5. cikk (2) bekezdésének, 6–8. cikkének, 
9. cikk (4) bekezdésének, 10. cikk (1)–(2) bekezdésének, 11. cikk (1) bekezdésének, 19. cikk (2) bekezdésének, 22.
cikkének és 27. cikk (2) bekezdésének,
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f) 24. számú melléklet VI. alcíme az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának 
javítását célzó közösségi eljárásról  szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–3.
cikkének és II. mellékletének,
g) 24. számú melléklet VII. alcíme a Tanács 77/706/EGK határozatának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 1979. június 15-i 79/639/EGK európai bizottsági határozat 10. cikk (1)–(2) bekezdésének és
11. cikkének,
h) 24. számú melléklet VIII. alcíme a tagállamok minimális kõolaj- és/vagy kõolajtermék-készletezési kötelezettségérõl 
 szóló, 2006. július 24-i 2006/67/EK tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének, 7. cikk (1)–(2) bekezdésének, 10. cikk
(3) bekezdésének,
i) 24. számú melléklet IX. alcíme a kõolaj beszerzési költségeivel és a kõolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos
információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról  szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozat 1. és
3. cikkének és
j) 24. számú melléklet XI. alcíme a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek
megadásának és felhasználásának feltételeirõl  szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8. cikk (1) bekezdésének, valamint 9. és 14. cikkének
 való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet
a) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 24. számú melléklet IV–V. alcíme
ba) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom
európai tanácsi rendelet, és
bb) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl  szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló, 2010. szeptember 21-i
833/2010/EU, Euratom európai bizottsági rendelet, és
c) 24. számú melléklet X. alcíme a kõolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetésérõl  szóló, 1995.
december 20-i 2964/95/EK európai tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

22.  § (1) A Vhr. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) A Vhr. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) A Vhr. 24. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

23.  § (1) A Vhr. 1.  § (1) bekezdés 2. pontjában a „kazán vagy erõgép és generátor,” szövegrész helyébe a „kazán, erõgép és
generátor, illetve erõgép és generátor” szöveg, 1.  § (1) bekezdés 9. pontjában a „kiserõmû” szövegrész helyébe a „nem
engedélyköteles kiserõmû” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a „mérlegkörök” szövegrész helyébe
a „mérlegkör-felelõsök” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében a „piaci szereplõk” szövegrész helyébe a „pénzügyi biztosíték
nyújtására kötelezett” szöveg, 7.  § (6) bekezdésében az „az erõmû, ” szövegrész helyébe az „a termelõi engedélyes,
felhasználó,” szöveg, 7.  § (7) bekezdésében a „tehet” szövegrész helyébe a „tesz” szöveg, 7.  § (8) bekezdésében
a „szerzõdést köt” szövegrész helyébe az „az üzletszabályzatában meghatározott szerzõdésminta alapján szerzõdést
köt” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „köteles gondoskodni” szövegrész helyébe a „köteles gondoskodni a mûködési
engedélye hatálya alá tartozó” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „A hálózati engedélyes” szövegrész helyébe az „Az
átviteli rendszerüzemeltetõ és az elosztó” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „elosztó hálózati engedélyes
(a továbbiakban: elosztó)” szövegrész helyébe az „elosztó” szöveg, a „teljesítményérõl” szövegrész helyébe
a „névleges teljesítõképességérõl” szöveg lép.

(2) A Vhr. 14.  § (3) bekezdésében a „köteles” szövegrész helyébe az „azok rendelkezésre állásától számított 3 napon belül
köteles” szöveg, 16.  § (3) bekezdés a) pontjában a „profilgörbén” szövegrész helyébe a „profilon” szöveg, 17.  §-ában
a „profil-görbéket” szövegrész helyébe a „profilokat” szöveg, a „profil-görbék” szövegrész helyébe a „profilok” szöveg,
18.  § (2) bekezdésében a „16.  § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „16.  § (3) bekezdés b) pontja” szöveg,
19.  §-ában a „rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe a „Hivatal
határozatában” szöveg, 21/A.  § (2) bekezdés a) pontjában a „nyitó” szövegrész helyébe a „kezdõ” szöveg lép.
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(3) A Vhr. 24.  § (2) bekezdésében a „fogyasztót a védendõ fogyasztókat” szövegrész helyébe a „lakossági fogyasztót
a szociálisan rászoruló fogyasztókat” szöveg, 24.  § (9) bekezdésében a „(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „VET 47.  §
(7) bekezdés c) pontja” szöveg lép.

(4) A Vhr. 83.  § (2) bekezdésében a „VET 93.  § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „VET 93.  § (2) bekezdésében” szöveg 
lép.

(5) A Vhr. 113.  § (2) bekezdésében a „kérelemben” szövegrész helyébe a „javaslatban” szöveg, a „kérelemhez” szövegrész
helyébe a „javaslathoz” szöveg, 114.  § (5) bekezdésében a „számlákat” szövegrész helyébe a „számlát” szöveg,
az „5 munkanap” szövegrész helyébe az „5. munkanap” szöveg, 114.  § (6) bekezdésében a „számlákra” szövegrész
helyébe a „számlára” szöveg lép.

24.  § (1) Hatályát veszti a Vhr. 1.  § (1) bekezdés 4–5. pontja, 1.  § (1) bekezdés 7–8. pontja, 1.  § (1) bekezdés 13. pontja, 1.  §
(1) bekezdés 14. pontjában az „a hálózati csatlakozási szerzõdésben foglaltak szerint” szövegrész, 3.  §-a, 6.  §
(1) bekezdésében a „ , villamosenergia-kereskedõ, vagy egyetemes szolgáltató” szövegrész, 7.  § (1) bekezdésének
utolsó mondata, 7.  § (3) bekezdésében az „éves vagy” szövegrész, az „egy évnél rövidebb” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Vhr. 10.  § (1) bekezdésében a „kapacitások és” szövegrész, 14.  § (1) bekezdése, 15.  § (2) bekezdése,
24.  § (4)–(8) bekezdése, 24.  § (11) bekezdése, 24.  § (12) bekezdésében az „és a lakossági fogyasztó személyében
változás következett be” szövegrész, 25.  § (5) bekezdése, 27.  §-ában a „ , származékos, valamint opciós” szövegrész,
30.  § (6) bekezdése, 32.  § (1) bekezdése, 32.  § (5) bekezdése, 47.  § (2) bekezdés b) pontja.

(3) Hatályát veszti a Vhr. 52.  § (2) bekezdése, 53.  § (3) bekezdése, 59.  § (2) bekezdésében a „ , vagy a VET 6.  § (2) bekezdése
által elõírt feltételeket tudja teljesíteni” szövegrész, 67.  § (5) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a Vhr. 113/A.  § (4) bekezdése, 114.  § (2) bekezdésében a „két alkalommal” szövegrész, 114.  §
(3) bekezdése.

2. A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 3.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szállítóvezeték az elõírt mûszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által
kiadott mûködési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes
építésügyi hatósági eljárások szabályairól  szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthetõ. A szállítóvezetéket – a GET
121/I.  § szerinti független rendszerüzemeltetõt kivéve – csak az a földgázszállító üzemeltetheti, akinek az a mûködési
engedélyében szerepel.”

26.  § A Get. Vhr. 24.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a védendõ fogyasztói
nyilvántartásba történõ felvételét, a nyilvántartásba történõ felvételig, vagy annak megtagadásáig a kikapcsolási
folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti. Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba  való felvétel megtagadását
követõen kerülhet sor.”

27.  § A Get. Vhr. a 26.  §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Kereskedõváltás
26/A.  § (1) Ha a földgázkereskedõ a GET 31/B.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak – így
különösen a felmondás benyújtásának idõpontjáig lejárt tartozásról –, a földgázkereskedõ köteles részletesen
tájékoztatni a felhasználót a nem teljesített szerzõdéses feltételekrõl és azok teljesítésének módjáról.
(2) Ha felhasználó a felmondáshoz szükséges szerzõdési feltételeket teljesítette, a földgázkereskedõ a teljesítésrõl  való
tudomásszerzést követõen haladéktalanul írásban visszaigazolást küld a GET 31/B.  § (1) bekezdés a) pontja szerint, és
ezzel egyidejûleg teljesíti a GET 31/B.  § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) A kereskedõváltással érintett földgázkereskedõk a GET 31/B.  § (4) bekezdése szerinti bejelentést az ÜKSZ szerinti
részletes adattartalommal és formátumban kötelesek a rendszerüzemeltetõ felé megtenni.
(4) A rendszerüzemeltetõk kötelesek az ÜKSZ részeként kereskedõváltás esetére a kapacitáslekötési szerzõdések
megkötésére és módosítására egységes eljárásrendet kidolgozni és alkalmazni.
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(5) Ha a rendszerüzemeltetõ a korábbi vagy az új földgázkereskedõ (3) bekezdés szerinti adatközlésének hibája  miatt
a kereskedõváltásból eredõ kötelezettségeit nem tudja végrehajtani, köteles dokumentálható módon egyeztetni
az érintett földgázkereskedõkkel az érintett adat kijavításáról vagy pótlásáról úgy, hogy a GET 31/B.  § (4) bekezdés
szerinti kötelezettségét határidõben teljesíteni tudja.
(6) A rendszerüzemeltetõ kereskedõváltás esetén köteles térítésmentesen gondoskodni a fogyasztásmérõ
leolvasásáról, távleolvasható mérõvel rendelkezõ felhasználók esetén a földgáz-kereskedelmi szerzõdés
megszûnésének idõpontjában, egyéb felhasználó esetén a földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnésétõl számított
legkésõbb 7. napig. A rendszerüzemeltetõ az elszámoláshoz szükséges adatokat a leolvasást követõ 3 napon belül
a korábbi és az új földgázkereskedõvel is közli, amely alapján a korábbi földgázkereskedõ köteles végszámlát
kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnésétõl számított 20 napon belül. A rendszerüzemeltetõ a nem
távleolvasható mérõvel rendelkezõ felhasználó esetén a záró mérõállást a leolvasás alapján arányosítással határozza
meg. A korábbi földgázkereskedõ által kiállított végszámlán szereplõ záró mérõállás az új földgázkereskedõ által
kiállított elsõ számla kezdõ mérõállásával azonos.
26/B.  § (1) A GET 31/C.  § (5) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték összege a felhasználó elõzõ évi adatai alapján
kiszámított egyhavi átlagfogyasztásának a szerzõdés megkötésekor érvényes, a földgázkereskedõ által alkalmazott
áron számított ellenértéke. Az adatokat a rendszerüzemeltetõ a felhasználó hozzájárulásával köteles
a földgázkereskedõnek átadni.
(2) Ha a felhasználó a kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeit – így különösen a GET 31/B.  § (1) bekezdés
b) pontja szerinti szerzõdési feltételeket – teljesítette, de valamely érintett földgázkereskedõ vagy rendszerüzemeltetõ 
nem teljesíti a kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeit, és e miatt a kereskedõváltás nem jön létre,
a felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerzõdése változatlan feltételekkel hatályban marad.
A kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeket nem teljesítõ földgázkereskedõ vagy rendszerüzemeltetõ
– a kereskedõváltás meghiúsulása  miatt – köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt megtéríteni.
(3) Kereskedõváltás esetén a felhasználó vagy a vele szerzõdést kötõ új földgázkereskedõ a gázév végéig köteles
a korábbi földgázkereskedõ által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetõknél lekötött és a szerzõdés megszûnését 
követõen ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – lekötni. A szállítói és
elosztói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig
idõarányosan kell megfizetni.
(4) A felhasználóval szerzõdést kötõ új földgázkereskedõ a (3) bekezdés szerinti kereskedõváltás esetén részben vagy
egészben megtagadhatja a rendelkezésre bocsátott szállítói, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása esetén a földgáz rendszerhasználati díjakat
a) az új földgázkereskedõ az általa átvett és lekötött kapacitás után,
b) a korábbi földgázkereskedõ a tõle át nem vett és az új földgázkereskedõ által le nem kötött kapacitás után
fizeti meg. Az új földgázkereskedõ által át nem vett és le nem kötött kapacitás után fizetendõ földgáz
rendszerhasználati díj nem hárítható át a felhasználóra.
(6) A felhasználó vagy az érintett földgázkereskedõ a kereskedõváltás  miatti kapacitásátadási egyeztetések
meghiúsulása esetén írásban kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell az érintett
rendszerüzemeltetõvel és a földgázkereskedõvel folytatott – az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó –
levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. Az engedélyesek
kötelesek az eljárásról  szóló értesítésben megjelölt határidõben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás
átadásának elutasítását megindokolni. A Hivatal 15 napon belül dönt a kérelem tárgyában.”

28.  § A Get. Vhr. 36.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A GET 114.  § (13) bekezdése szerinti fióktelep mûködésére vonatkozó kérelmet az anyavállalat nyújtja be.”

29.  § A Get. Vhr. 57.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociálisan rászoruló fogyasztó legkésõbb a második fizetési felszólításban megjelölt fizetési határidõig kérheti
részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék alkalmazását. A fizetési felszólításokban erre a szociálisan rászoruló
fogyasztó figyelmét fel kell hívni. A földgázkereskedõ a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési kedvezményre
vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni. A kérelem elbírálásáig a szociálisan rászoruló
fogyasztó nem kapcsolható ki.”
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30.  § A Get. Vhr. 95–97.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„95.  § A Hivatal a GET 81.  § (2)–(3) bekezdése szerinti adatbázis felépítését legalább 5 évente felülvizsgálja, amelynek
során a szállítási rendszerirányító köteles a Hivatallal együttmûködni.
96.  § (1) A rendszerhasználó – azon rendszerüzemeltetõk részére, amelyek rendszerére az általa ellátott felhasználók
csatlakoznak – tájékoztató jelleggel minden évben legkésõbb június 30-ig megadja a felhasználók várható 10 éves
kapacitásigényét az elsõ 5 évre éves, azt követõen 5 éves megosztásban.
(2) A rendszerüzemeltetõ évente az igénybejelentések alapján köteles elvégezni a rendszer technikai rendelkezésre
állásának számításos ellenõrzését. Az ellenõrzés során figyelembe kell venni, hogy a nyilvántartott szerzõdéses és
nyilvántartásba vételt kezdeményezõ felhasználók ellátása legalább –12 °C-ig fenntartható legyen.
(3) A rendszerüzemeltetõ minden év augusztus 31-ig
a) elvégzi a GET 82.  § (1) bekezdés szerinti kapacitás-felülvizsgálatot, és
b) a fejlesztési javaslatát a szállítási rendszerirányítónak megküldi.
(4) A fejlesztési javaslatnak tartalmaznia kell a kapacitásigény indokolását, az elvégzett érzékenységi vizsgálatokat,
a javasolt fejlesztéseket és azok hatásait, valamint a becsült fejlesztési költségeket kiemelt figyelemmel
a szigetüzemben mûködõ rendszerekre.
(5) A szállítási rendszerirányító a GET 82.  § (2) bekezdés szerinti összehangolt kapacitás-felülvizsgálat eredményét és
a 10 éves fejlesztési tervet minden év december 31-ig küldi meg a Hivatalnak.
97.  § (1) A Hivatal a GET 83.  § (3) bekezdésében meghatározott 10 éves fejlesztési terv jóváhagyására irányuló
eljárásában a GET 83.  § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen figyelembe veszi
a) a hidraulikai illeszkedést,
b) a fejlesztési igény indokoltságát,
c) az egyes beruházásoknál a kapcsolódó rendszerüzemeltetõ véleményét,
d) az egyes fejlesztések esetében a teljes költségtartalmat,
e) a fejlesztés tarifarendszerbe illeszthetõségét, és
f) határkeresztezõ beruházások esetében az érintett országok hatóságainak véleményét.
(2) A GET 83.  § (3) bekezdése szerint jóváhagyott 10 éves fejlesztési terv alapján a Hivatal kötelezettség vállaló
nyilatkozat tételére szólítja fel a rendszerüzemeltetõket az elsõ 3 évben megkezdeni szándékozott fejlesztéseik
vállalására. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a GET 83.  § (4) bekezdése szerinti mûködési engedély módosítás
benyújtásának vállalt határidejére, a munkálatok megkezdésének idõpontjára, a részhatáridõkre és a véghatáridõre
vonatkozó kötelezettséget. A Hivatal az engedélymódosítás során a nyilatkozatban vállalt határidõket
kötelezettségként elõírja.
(3) A Hivatal indokolt esetben jogosult
a) a 10 éves fejlesztési tervben elõírt határidõk és feltételek esetében hivatalból,
b) a nyilatkozatban vállalt, valamint az engedélyben elõírt határidõk és feltételek esetében az engedélyes kérelmére
a határidõket és feltételeket módosítani, amelyhez kikéri a szállítási rendszerirányító véleményét.
(4) Ha a Hivatal a GET 83/A.  § (1) bekezdése szerint pályázatot ír ki, indokolt esetben eltérhet a jóváhagyott 10 éves
fejlesztési tervben, valamint az adott beruházást jóváhagyó mûködési engedélyt módosító határozatban foglalt
feltételektõl. A pályázati kiírásban meg kell határozni a tarifamegosztás szabályait.
(5) Ha a fejlesztési pályázat nyertese a rendszerüzemeltetõvel a rendszerhasználati díj megosztásában nem állapodik
meg, a Hivatal jogosult a megosztást meghatározni. A Hivatal az érintett rendszer költség felülvizsgálatakor
– függetlenül a rendszerhasználati díj megosztásától – úgy jár el, mintha a rendszer egy rendszerüzemeltetõ tulajdona
lenne.
(6) Ha a 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határidõ nem tartható, a Hivatal kötelezésére a szállítási
rendszerirányító köteles vizsgálni szûkület kezelési technika bevezetését, és szükség esetén azt az ÜKSZ-ben rögzíteni.
Az ÜKSZ módosítását a Hivatal saját hatáskörben hivatalból elvégzi.”

31.  § (1) A Get. Vhr. 24.  § (9) bekezdésében a „(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „GET 29.  § (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 24.  § 
(10) bekezdésében a „felmondja” szövegrész helyébe a „felmondhatja” szöveg, 36.  § (1) bekezdésében a „szervezett
földgázpiac mûködtetésére vonatkozó engedélyt kérelmezõnek” szövegrész helyébe a „szervezett földgázpiaci
engedélyesnek” szöveg, 37.  § (6) bekezdésében a „továbbá az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak”
szövegrész helyébe a „továbbá más energiahordozónak, az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak”
szöveg, 38.  § (1) bekezdésében az „az engedélyesekkel” szövegrész helyébe az „a szállítási rendszerirányítóval” szöveg, 
38.  § (3) bekezdésében a „szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései” szövegrész helyébe a „szervezett
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földgázpiacon folyó kereskedés szabályait tartalmazó szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései” szöveg,
valamint a „törvényi” szövegrész helyébe a „jogszabályi” szöveg, 152.  §-ában a „2011. július 1-jéig” szövegrész helyébe
a „2011. október 1-jéig” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Get. Vhr. 24.  § (4)–(8) és (11) bekezdése, 37.  § (1)–(4) bekezdése, 38.  § (2) bekezdése, 51–52.  §-a és
az azt megelõzõ alcím címe, 58.  § (1) és (5) bekezdése, 73.  § (1) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 8.  §-a.

32.  § A Get. Vhr. a következõ 164/B.  §-sal egészül ki:
„164/B.  § A 26/B.  § (5) bekezdésének rendelkezéseit a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról  szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 100/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ kereskedõváltás esetén is alkalmazni kell.”

33.  § A Get. Vhr. 168.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„168.  § (1) E rendelet
a) a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló
2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk
b), e), g), h) és l) pontjának, 6. cikk (2)–(3) bekezdésének, valamint 13. cikk (1)–(3) bekezdésének [1.  § (1) bekezdés
23–27. pont, 8/A.  §, 23/A.  §, 28/A.  § és 115/A.  §]
 való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a földgázszállító-hálózatokhoz  való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”

34.  § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 1. számú melléklet 3.  § (6) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Amennyiben a fogyasztó az igénybejelentésben a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzõdés megbízottként
történõ kezelését nem kéri, a tájékoztatásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:)
„f) az egyetemes szolgáltató fõbb adatait (társaság neve, székhelye, engedélyének száma, honlapjának címe,
ügyfélszolgálatának címe és nyitvatartási ideje, az igénybejelentés ügyintézõjének elérhetõsége), az egyetemes
szolgáltató üzletszabályzatának internetes elérési útvonalát;”

2. A Vhr. 1. számú melléklet „A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát értékesítõ
engedélyes személyében beállt változás” alcímének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát értékesítõ engedélyes
személyében beállt változás
7. § (1) A felhasználó a villamosenergia-vásárlási szerzõdés felmondásával egyidejûleg a hálózathasználati szerzõdését
is köteles a VHSz rendelkezései szerint megszüntetni.
(2) Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó hálózathasználati szerzõdését megbízottként kezeli, úgy
a hálózathasználati szerzõdés megszüntetésére a felhasználó az egyetemes szolgáltatónak köteles megbízást adni.”

3. A Vhr. 1. számú melléklet 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla
kiegyenlítésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán feltüntetett mennyiség az elõzõ év azonos idõszakában
elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja.”
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4. A Vhr. 1. számú melléklet 10.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, az egyetemes szolgáltató a felhasználóval a 9.  §
(5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint számol el.”

5. A Vhr. 1. számú melléklet 1.  §-ában az „egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó” szövegrész helyébe
az „egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: felhasználó) ” szöveg,
3.  § (1) bekezdésében a „bizományosként” szövegrész helyébe a „megbízottként” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében az „a
jelen törvény” szövegrész helyébe az „e rendelet” szöveg, 3.  § (6) bekezdésében a „bizományosként” szövegrész
helyébe a „megbízottként” szöveg, 3.  § (7) bekezdésében a „bizományosként” szövegrészek helyébe
a „megbízottként” szöveg, az „a)–e) pontjain” szövegrész helyébe az „a)–f) pontjain” szöveg, a „10.  §-ának
(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10.  § (8) bekezdésében” szöveg, 4.  § (7) bekezdésében a „bizományosként”
szövegrészek helyébe a „megbízottként” szöveg, 9.  § (5) bekezdés a) pontjában a „számlá(k)ban” szövegrész helyébe
a „számlában” szöveg lép.

6. Hatályát veszti a Vhr. 1. számú melléklet 2.  § (2) bekezdése.

2. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 2. számú melléklet 19.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A hálózati engedélyes köteles az elszámolási idõszak utolsó napjára elszámoló számlát, a hálózathasználati vagy
villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnése esetén a szerzõdés idõtartamának utolsó napjára végszámlát
kibocsátani, és a felhasználóval elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is. Ennek részletes
szabályait a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.”

2. A Vhr. 2. számú melléklet 3.  § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában”
szöveg, 10.  § (3) bekezdésében a „bizományosként” szövegrész helyébe a „megbízottként” szöveg, 19.  §
(1) bekezdésében a „rendeletben” szövegrész helyébe a „rendeletben és a Hivatal határozatában” szöveg, 19.  §
(4) bekezdésében a „VET. 142.  §-ában foglalt rendelkezés alapján megállapított árat (díjat)” szövegrész helyébe
a „Hivatal határozatában meghatározott díjat” szöveg, 19.  § (5) bekezdésében az „az elszámolási idõszakra
vonatkozóan a (4) bekezdés szerinti árat és díjat” szövegrész helyébe az „a (4) bekezdés szerinti díjat az elszámolási
idõszakra” szöveg, 20.  § (1) bekezdésében a „számla összege” szövegrész helyébe a „számlán elszámolt villamos
energia mennyiség” szöveg, az „idõszakára vetített díj 200%-át” szövegrész helyébe az „idõszakában elszámolt
villamos energia mennyiség 150%-át” szöveg, 20.  § (3) bekezdésében a „készpénzben kifizetni” szövegrész helyébe
a „kifizetni” szöveg lép.

3. Hatályát veszti a Vhr. 2. számú melléklet 2.  § (2) bekezdés a) pontja, 2.  § (2) bekezdés e) pontja, 20.  § (3) bekezdésében
a „vagy a rendszerhasználó fizetési számlájára visszautalni.” szöveg.
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3. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió szervei felé teljesítendõ jelentéstétel és adatszolgáltatás rendje

A B C D E F

1. 24. számú melléklet a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelethez
2.  Az Európai Unió felé teljesítendõ adatszolgáltatás rendje
3.  EU jogszabály címe Jogszabályi hely Adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség Határidõ A jelentéstételért felelõs

államigazgatási szerv
4.  I. Az Európai Parlament és a Tanács 

714/2009/EK rendelete (2009.
július 13.) a villamos energia
határokon keresztül történõ
kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati
hozzáférési feltételekrõl és az
1228/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérõl

17. cikk 
(7) bekezdés

Minden egyes, a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti
mentességhez kapcsolódó mentességi kérelem egy
példányát haladéktalanul el kell juttatni az Ügynökségnek és 
a Bizottságnak; a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti
mentességrõl szóló határozatot a helyzettõl függõen az
érintett szabályozó hatóság vagy az Ügynökség
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak a határozat
szempontjából minden egyéb lényeges információval
együtt.

amikor kérelem érkezik azonnal;
amikor ilyen döntés születik
azonnal

Magyar Energia Hivatal

5.  20. cikk
 (1) és
(2) bekezdés

TSO-k közötti kompenzációs mechanizmus. 2004. július 1-tõl rendszeresen Magyar Energia Hivatal

6.  22. cikk 
(1) bekezdés

2004. július 1-ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK 
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelõ
szabályokról, valamint haladéktalanul be kell jelenteni
minden késõbbi, ezeket érintõ módosítást; 2011. március
3-ig értesíteni kell a Bizottságot az 1228/2003/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem
megfelelõ szabályokról, valamint haladéktalanul be kell
jelenteni minden késõbbi, ezeket érintõ módosítást.

2004. július 1.,
2011. március 3., valamint
minden késõbbi, ezeket érintõ
módosítás esetén

Magyar Energia Hivatal

7.  II. Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/72/EK irányelve (2009.
július 13.) a villamos energia
belsõ piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2003/54/EK
irányelv hatályon kívül
helyezésérõl

3. cikk 
(15) bekezdés

Tájékoztatni kell a Bizottságot minden olyan intézkedésrõl,
amelyet az egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése érdekében hoztak – beleértve a
fogyasztóvédelmet és a környezetvédelmet is – , valamint
azok belföldi és nemzetközi versenyre gyakorolt lehetséges
hatásairól.

kétévente Magyar Energia Hivatal,
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság,
Vidékfejlesztési Minisztérium
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8.  4. cikk Az ellátás biztonságának figyelemmel kísérése
eredményeképpen tett megállapításokat, és az azoknak
megfelelõen meghozott vagy tervezett intézkedéseket
körvonalazó jelentést haladéktalanul továbbítani kell a
Bizottságnak. A jelentés kiterjed a belföldi piac
kínálat/kereslet egyensúlyára, a várható jövõbeli kereslet
szintjére és a tervezett, vagy építés alatt álló
többletkapacitásokra, a hálózatok karbantartásának
minõségére és szintjére, a csúcsigények kielégítésére hozott
intézkedésekre, továbbá egy vagy több kereskedõ esetleges 
üzemkiesésének kezelésére.

kétévente, július 31-ig Magyar Energia Hivatal

9.  37. cikk
(1) bekezdés
e) pont

Jelentést kell készíteni az Ügynökségnek és a Bizottságnak a
szabályozó hatóság saját tevékenységérõl és feladatainak
végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek a 37. cikkben
felsorolt minden egyes feladat tekintetében be kell
számolniuk a megtett lépésekrõl és az elért eredményekrõl.

évente Magyar Energia Hivatal

10. 42. cikk Az energiapiacon fellépõ hirtelen válság esetén, vagy
amikor személyek biztonsága és testi épsége, készülékek,
berendezések biztonsága vagy a rendszer integritása kerül
veszélybe, a tagállamok ideiglenesen megtehetik a
szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyekrõl
haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot és a többi
tagállamot.

ilyen esemény bekövetkeztekor
azonnal

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

11. 43. cikk 
(2) bekezdés

A Bizottságot értesíteni kell mindazon intézkedések
meghozatalakor, amelyeket a tagállamok az egyenlõ
versenyfeltételek megteremtése érdekében ezen irányelv
alapján hoztak.

ilyen intézkedés megtételekor Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12. 49. cikk 
(1) bekezdés

A Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell, amint a
tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy ennek az irányelvnek 2011. március 3-ig
megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti
joguknak azokat a fõbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

az irányelv átültetésekor Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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13. III. Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelve (2009.
április 23.) a megújuló
energiaforrásból elõállított
energia támogatásáról, valamint
a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt
követõ hatályon kívül
helyezésérõl

4. cikk 
(2) és
(3) bekezdés

A tagállamoknak 2010. június 30-ig be kell jelenteniük a
Bizottságnak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó
nemzeti cselekvési tervüket.
A tagállamoknak hat hónappal a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek
esedékessége elõtt elõrejelzési dokumentumot kell
közzétenni és megküldeni a Bizottság részére, amelyben
feltüntetik a következõket:
a) 2020-ig terjedõ idõszak vonatkozásában a tagállamnak a
6–11. cikkel összhangban más tagállamokra átruházható,
megújuló energiaforrásokból elõállított
energia-többlettermelésének becsült mértéke az
ütemterv-elõirányzathoz képest, valamint a közös
projektekkel kapcsolatos becsült potenciálja,
b) és a 2020-ig terjedõ idõszak vonatkozásában a tagállam
megújuló energiaforrásokból elõállított energiaszükséglete
azon arányának becsült értéke, amelyet a hazai termelés
nem tud kielégíteni. Ez a tájékoztatás a költségekre és a
haszonra, valamint a finanszírozásra vonatkozó adatokat is
tartalmazhat. A tagállamok által készített jelentésekben
szereplõ ezen elõrejelzést a 22. cikk (1) bekezdés l) és m)
pontjában megállapítottaknak megfelelõen frissíteni kell.

2010. június 30-ig;
2010. január 1-ig

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

14. 4. cikk 
(4) bekezdés

Az a tagállam, amelyben a megújuló energiaforrásokból
elõállított energia részaránya az I. melléklet B. részében
lefektetett, a közvetlenül megelõzõ kétéves idõszakban az
ütemterv-elõirányzatban megállapított részaránynál
kevesebb, legkésõbb a következõ év június 30-ig
módosított megújuló energiaforrásokra vonatkozó
cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, és ebben
megfelelõ és arányos intézkedéseket állapít meg, amelyeket 
ésszerû idõn belül csatolni kell az I. melléklet B. részében
szereplõ ütemterv elõirányzathoz.

2011. június 30-ig amennyiben
szükséges

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

15.  5. cikk 
(2) bekezdés

A lehetõ leghamarabb értesíteni kell a Bizottságot, ha egy
tagállam úgy véli, hogy vis maior következtében nem képes
a megújuló energiaforrásokból elõállított energiának az I.
mellékletben szereplõ táblázat harmadik oszlopában a teljes 
bruttó energiafogyasztás tekintetében megállapított
2020-as részarányát teljesíteni.

ilyen esemény bekövetkeztekor
a lehetõ leghamarabb

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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16. 6. cikk A tagállamok megállapodásokat köthetnek megújuló
energiaforrásokból elõállított, meghatározott mennyiségû
energia valamely tagállamból egy másik tagállamba történõ 
statisztikai átruházásáról. Ezen megállapodások hatálya egy
vagy több évre terjedhet ki. A Bizottságot legkésõbb a
megállapodások minden hatályos évének végét követõen
három hónappal tájékoztatni kell a megállapodásokról. A
Bizottsághoz eljuttatott információnak tartalmaznia kell a
szóban forgó energia mennyiségét és árát.

amennyiben ilyen megállapodás 
születik, úgy a megállapodás
minden hatályos évének végét
követõ három hónapon belül

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

17. 7. cikk A tagállamok közlik a Bizottsággal az ezen irányelv
hatálybalépésének idõpontját követõen indult közös
projektek keretében vagy 2009. június 25-ét követõen
felújított, megnövelt kapacitású létesítményekben a
területükön termelt, megújuló villamos energia, fûtõenergia 
vagy hûtõenergia azon részarányát vagy mennyiségét,
amely az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés
mérésekor úgy tekintendõ, hogy egy másik tagállam
összesített nemzeti célértékébe számít bele.

az irányelv hatálybalépését
követõen ilyen projektek indítása 
esetén

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

18. 8. cikk A 8. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 7. cikk
(3) bekezdés d) pontjában meghatározott idõszak alatti
minden egyes év végét megelõzõ három hónapon belül
értesítõ levelet bocsát ki, amelyet megküld a Bizottságnak és 
annak a tagállamnak, amelynek javára a bejelentést tették.

 a 7. cikk (3) bekezdés
d) pontjában meghatározott
idõszak alatti minden egyes év
végét megelõzõ három
hónapon belül

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

19. 9. cikk
(4) bekezdés

Értesíteni kell a Bizottságot a harmadik országok területén
lévõ létesítményekben termelt villamos energia azon
részarányáról vagy mennyiségérõl, amelyet a 3. cikknek való
megfelelés mérése céljából úgy kell tekinteni, hogy az egy
vagy két tagállam teljes nemzeti célkitûzésébe beszámít.
Amennyiben egynél több tagállam érintett, e részarány
vagy mennyiség tagállamok közötti eloszlásáról tájékoztatni 
kell a Bizottságot. A bejelentést minden olyan tagállamnak
meg kell tennie, amelynek teljes nemzeti célkitûzésébe a
villamos energia adott részaránya vagy mennyisége
beszámítandó.

ilyen esetekben a lehetõ
leghamarabb

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20. 10. cikk
(1)–(2) bekezdés

A 9. cikk szerinti értesítést kibocsátó tagállam a 9. cikk
(5) bekezdés c) pontjában meghatározott idõszak alatt
minden egyes év végétõl számított három hónapon belül
értesítõ levelet bocsát ki, amelyet megküld a 9. cikk (5)
bekezdésének d) pontja szerint elismerõ harmadik
országnak és a Bizottságnak.

a 9. cikk (5) bekezdés
c) pontjában meghatározott
idõszak alatt minden egyes év
végétõl számított három
hónapon belül 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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21. 11. cikk
(1) bekezdés

A tagállamok a 3. cikk szerinti kötelezettségeinek sérelme
nélkül, két vagy több tagállam határozhat úgy, hogy
önkéntes alapon egyesíti vagy részben összehangolja
nemzeti támogatási rendszereit. Ilyen esetben az egyik részt
vevõ tagállam területén megújuló energiaforrásokból
elõállított energia egy meghatározott mennyisége
beszámíthat egy másik részt vevõ tagállam összesített
nemzeti célértékébe, ha az érintett tagállam:
a) megújuló energiaforrásból elõállított energia egy
meghatározott mennyiségét statisztikai átruházás
keretében egy másik tagállamra ruházza a 6. cikkel
összhangban; vagy
b) a részt vevõ tagállamok beleegyezésével olyan elosztási
szabályt állapít meg, amely alapján az érintett tagállamok
között elosztható a megújuló energiaforrásokból elõállított
energiamennyiség. A Bizottságot e szabályról legkésõbb a
hatálybalépése elsõ évének végét követõ három hónappal
tájékoztatni kell.

legkésõbb a szabály
hatálybalépése elsõ évének
végét követõ három hónapon
belül

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

22. 18. cikk
(3) bekezdés

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására,
hogy a gazdasági szereplõk megbízható információkat
nyújtsanak be a bioüzemanyagokra és egyéb
bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági
kritériumoknak való megfelelés ellenõrzése során, és hogy
kérésre bocsássák a többi tagállam rendelkezésére az
információk elõállításához felhasznált adatokat. A
tagállamok elõírják a gazdasági szereplõk számára, hogy az
általuk benyújtott információk tekintetében dolgozzák ki a
független audit megfelelõ normáit, és mellékeljék az audit
elvégzésével kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során
meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági szereplõk által használt
rendszerek a pontosság, a megbízhatóság és a
csalásbiztonság tekintetében megfelelnek-e az
elõírásoknak. Értékelni kell továbbá a mintavétel
gyakoriságát, módszerét és az adatok megbízhatóságát.
Ezeket az adatokat a tagállamok összesített formában
benyújtják a Bizottság részére.

az összesítés elkészülte után a
lehetõ leghamarabb

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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23. 19. cikk
(2) bekezdés

2010. március 31-ig a tagállamok jelentést nyújtanak be a
Bizottságnak, amely tartalmazza a statisztikai célú területi
egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló,
2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet értelmében a statisztikai célú területi
egységek nómenklatúrájában 2. szintû vagy annál
részletesebb felbontású NUTS-szinthez tartozó, területükön
található azon földterületek listáját, amelyek esetében a
mezõgazdasági nyersanyag termelésébõl származó,
jellemzõ üvegházhatású gázkibocsátás várhatóan
alacsonyabb lesz az ezen irányelv V. melléklete D. részének
„A termelésre vonatkozó diszaggregált értékek” címe alatt
bejelentett kibocsátásoknál vagy megegyezik azzal; a
jelentést a lista összeállításához alkalmazott módszer és
adatok leírása kíséri.

2010. március 31-ig Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

24. 22. cikk Minden tagállam 2011. december 31-ig, majd ezt követõen
kétévente a megújuló energiaforrásokból elõállított energia
elõmozdítása és használata terén elért elõrehaladásról szóló
jelentést küld a Bizottságnak. A hatodik, 2021. december
31-ig benyújtott jelentés lesz az utolsó. A jelentésnek
részleteznie kell a 22. cikk (1) bekezdésében foglaltakat, míg
a legelsõ jelentésben a tagállamnak külön ki kell térni a
22. cikk (3) bekezdésében foglaltakra is.

2011. december 31-ig, majd ezt
követõen kétévente egészen
2021. december 31-ig

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

25. IV. A Tanács 617/2010/EU,
EURATOM rendelete (2010.
június 24.) az Európai Unión
belüli energiaipari infrastruktúrát
érintõ beruházási projekteknek a
Bizottság részére való
bejelentésérõl és a 736/96/EK
rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1. cikk Beruházási projektek bejelentése a Bizottság felé az
1. cikkben foglalt tartalmi követelményekre figyelemmel.

2011. június 1-ig összegyûjteni az 
adatokat, 2011. július 31. napjáig
kiküldeni, majd ezt követõen
kétévente küldeni

Adatgyûjtés 
– villamos energia és földgáz
esetében: Magyar Energia
Hivatal;
– kõolaj esetében: OSAP
keretében a MOL Nyrt.; 
– bioüzemanyag esetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
összegyûjti és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja;
– szén-dioxid esetében: Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
összegyûjti és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja
Kiküldi: Magyar Energia Hivatal
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26. V. A Bizottság 833/2010/EU,
EURATOM rendelete az Európai
Unión belüli energiaipari
infrastruktúrát érintõ beruházási
projekteknek a Bizottság részére
való bejelentésérõl szóló
617/2010/EU, Euratom tanácsi
rendelet végrehajtásáról

1. cikk A 617/2010/EU rendelet 1. cikkében említett értesítések
formai követelményeit határozza meg.

2011. június 1-ig összegyûjteni az 
adatokat, 2011. július 31. napjáig
kiküldeni, majd ezt követõen
kétévente küldeni

Adatgyûjtés villamos energia és
földgáz esetében: Magyar
Energia Hivatal;
kõolaj esetében: OSAP keretében 
a MOL Nyrt.; bioüzemanyag
esetében: Nemzeti Adó- és
Vámhivatal összegyûjti, és a
Magyar Energia Hivatal részére
továbbítja;
szén-dioxid esetében: Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
 összegyûjti, és a Magyar Energia
Hivatal részére továbbítja
Kiküldi: Magyar Energia Hivatal

27. VI. Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/92/EK irányelve (2008.
október 22.) az ipari
végfelhasználók által fizetendõ
gáz- és villamosenergia-árak
átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról

1–2–3. cikk és
II. melléklet

A tagállamok egy független statisztikai szerve minden év
január 1-jével és július 1-jével összegyûjti az ipari
végfelhasználóknak villamos energiát és földgázt értékesítõ
vállalkozásoktól az árakra, értékesítési feltételekre,
használatos árrendszerre, felhasználók megoszlására,
mennyiségekre, felhasználókra kategóriánként vonatkozó
adatokat, majd két hónapon belül megküldi jelentését az
Eurostatnak.

az I. melléklet l) és m), valamint a
II. melléklet l), m) és n) pontjai
szerint évente január 1-jén,
az I. melléklet k), valamint a
II. melléklet k) pontjai szerint
kétévente január 1-jén

Magyar Energia Hivatal

28. VII. A Bizottság 79/639/EGK
határozata (1979. június 15.) a
Tanács 77/706/EGK
határozatának végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról

10. cikk
(1) bekezdés

A 2. cikknek megfelelõen a tagállamoknak minden év
december 31-ig közölniük kell a Bizottsággal, az általa
létrehozott közös modell alapján azokat az adatokat,
amelyek az adott év október 1-jén meglévõ helyettesítési
lehetõségek meghatározásához szükségesek.

évente december 31-ig Energia Központ Nonprofit Kft.

29. 10. cikk
(2) bekezdés

A 77/706/EGK határozat 1. cikkének alkalmazása esetén a
tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal az adott
idõpontban meglévõ tényleges helyettesítési lehetõségek
meghatározásához szükséges adatokat.

a 77/706/EGK határozat
1. cikkének alkalmazása esetén
haladéktalanul

Energia Központ Nonprofit Kft.

30. 11. cikk A 77/706/EGK tanácsi határozat 1. cikkének alkalmazása
esetén a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a
kõolajtermékek fogyasztásának csökkentése érdekében
hozott intézkedésrõl.

az ilyen intézkedések
elfogadásakor

Energia Központ Nonprofit Kft.

31. VIII. A Tanács 2006/67/EK irányelve
(2006. július 24.) a tagállamok
minimális kõolaj- és/vagy
kõolajtermék-készletezési
kötelezettségérõl

4. cikk
(1) bekezdés

A tagállamok kötelesek havonta, a hónap végén meglévõ
készleteket bemutató, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének,
valamint a 6. cikknek megfelelõen elkészített és a készletek
által kifejezett megelõzõ évi átlagos fogyasztás napjainak
számát feltüntetõ statisztikai összesítést küldeni a
Bizottságnak.

havonta, legkésõbb a tárgyhót
követõ második hónap
25. napjáig

Energia Központ Nonprofit Kft.
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32. 7. cikk
(1)–(2) bekezdés

Ennek az irányelvnek a végrehajtása céljából a kormányok
közötti megállapodások alapján valamely tagállam
területén egy másik tagállamban alapított vállalkozások,
szervezetek vagy testületek számlájára készletek
létesíthetõk. Az a tagállam, amelynek nevében a készleteket
tartják, szerepeltetheti azokat statisztikai összesítésében. A
statisztikai összesítéssel együtt minden tagállam jelentést
köteles küldeni a Bizottságnak a területén másik tagállam
javára fenntartott, valamint a saját javára más
tagállamokban fenntartott készletekrõl. 
Az (1) bekezdés elsõ albekezdésében említett
megállapodások tervezetét meg kell küldeni a Bizottságnak. 
A megkötött megállapodásokról értesíteni kell a
Bizottságot.

az ilyen megállapodások
tervezetének létrejöttekor, 
a megállapodások
megszületésekor, továbbá a
statisztikai összesítõ
elkészültekor

Energia Központ Nonprofit Kft.

33. 10. cikk
(3) bekezdés

A tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot
tartalék-készleteik bármely felhasználásáról, és amint lehet
közölni a következõket:
a) dátum, amikor a készletek a kötelezõ minimum alá
csökkentek;
b) az ilyen felhasználás okai;
c) a készletek feltöltésére tett esetleges intézkedések;
d) ha lehetséges, a helyzet várható alakulásának becslése a
készletek vonatkozásában, amíg azok a kötelezõ minimum
alatt maradnak.

ilyen esemény bekövetkeztekor,
amint lehetséges

Energia Központ Nonprofit Kft.

34. IX. A Tanács 1999/280/EK
határozata (1999. április 22.) a
kõolaj beszerzési költségeivel és
a kõolajtermékek fogyasztói
árával kapcsolatos
információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról

1. cikk és 3. cikk A tagállamok a 3. cikkben meghatározott módon közlik a
Bizottsággal a kõolaj CIF beszerzési költségeivel és a
kõolajtermékek fogyasztói áraival kapcsolatos
információkat, azaz;
a) havi kõolaj beszerzési CIF-költségeket, a tárgyhónap
végét követõ hónapban;
b) a kõolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden
adót magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes
fogyasztói árát, a tárgyhónap 15. napját követõ harminc
napon belül.
A jelenlegi adatgyûjtési rendszer alapján a tagállamok
továbbra is közlik a Bizottsággal a kõolajtermékek vám- és
adómentes, minden hétfõn érvényes fogyasztói árát,
legkésõbb a következõ napon déli 12 óráig.

Energia Központ Nonprofit Kft.

35. X. A Tanács 2964/95/EK rendelete
(1995. december 20.) a kõolaj
importja és szállítása közösségi
nyilvántartásának bevezetésérõl

2. cikk A tagállamok kötelesek az 1. cikkben említett információk
alapján – kõolaj importjára vagy kõolaj szállítmány
fogadására vonatkozó adatok – a Bizottság számára
rendszeresen továbbítani ezeket az információkat.

rendszeres idõközönként Energia Központ Nonprofit Kft.
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36. XI. Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/8/EK irányelve
(2004. február 11.)
a hasznos hõigényen alapuló
kapcsolt energiatermelés belsõ
energiapiacon való
támogatásáról és a 92/42/EGK
irányelv módosításáról

10. cikk
(2) bekezdés

A tagállamok legkésõbb 2007. február 21-ig, majd ezt
követõen négyévente – a Bizottságnak az esedékes
idõpontot legalább hat hónappal megelõzõ kérésére – egy
jelentést tesznek közzé az irányelv 6. cikk (3) bekezdésében
említett értékelés eredményeirõl. 

elsõ alkalommal 2007. február
21-ig, majd ezt követõen
négyévente, február 21-ig

Magyar Energia Hivatal

37. 10. cikk
(3) bekezdés

A tagállamok elsõ ízben a 2003. évi adatokkal legkésõbb
2004. december végéig, majd ezt követõen évente egy
statisztikai jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz, amely a
kapcsolt energiatermelésbõl származó hõ-, valamint
villamosenergia-termelés adatait tartalmazza a
II. mellékletben megadott módszer szerint. Továbbá éves
statisztikai jelentést nyújtanak be a kapcsolt
energiatermelési kapacitásokról és a kapcsolt termelésre
felhasznált tüzelõanyagokról is. A tagállamok statisztikai
jelentést küldhetnek be a kapcsolt energiatermeléssel a III.
mellékletben ismertetett módszer szerint elért
primerenergia-megtakarításról is.

elsõ alkalommal 2004. december 
31-ig, majd ezt követõen évente,
december 31-ig

Magyar Energia Hivatal elemzést
készít, 
Energia Központ Nonprofit Kft.
adatokat gyûjt 

38. XII. Az Európai Parlament és a Tanács 
94/22/EK irányelve (1994. május
30.) a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére
vonatkozó engedélyek
megadásának és
felhasználásának feltételeirõl

8. cikk
(1) bekezdés

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot
mindazokról az általános jellegû nehézségekrõl, amelyekkel
a vállalkozások de jure vagy de facto szemben találják
magukat harmadik országokban szénhidrogének
kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez való
hozzájárulás vagy ilyen tevékenységük gyakorlása során, és
amelyekre felhívták a figyelmüket.

2005. szeptember 1-jétõl
rendszeresen

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

39. 9. cikk Valamennyi tagállam közzétesz és a Bizottságnak is
megküld egy éves jelentést, amely a kutatásra, feltárásra és
kitermelésre szabaddá tett földrajzi területekrõl, a megadott
engedélyekrõl, az engedélyesekrõl és azok összetételérõl,
valamint a tagállam területén található becsült tartalékokról
tartalmaz adatokat.

2005. szeptember 1-jétõl évente Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

”
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A Kormány 101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása,
az elmaradott térségek felzárkózását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret
hatékonyabb felhasználása érdekében, továbbá a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett támogatás nyújtható továbbá az állami és önkormányzati
tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam, az önkormányzat által létrehozott
gazdálkodó szervezetek részére.”

2. § Az R. 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett támogatás nyújtható továbbá az állami és önkormányzati
tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam, az önkormányzat által létrehozott
gazdálkodó szervezetek részére.”

3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott támogatások a 7/A. §-ban meghatározott kivételekkel pályázati eljárás alapján
nyújthatók. A pályázatot a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.”

4. § Az R. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A foglalkoztatási, valamint a társadalmi felzárkózás szempontjából felmerült, az egyes településeken
túlmutató társadalmi felszültségek kezelése érdekében, a közfoglalkoztatás lehetõségének széleskörû biztosítására
a Kormány egyes településeket rendkívül indokolt esetben kiemelt településekké nyilváníthat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott településeken megvalósuló közfoglalkoztatási programokhoz a támogatás
pályázati eljárás nélkül is nyújtható.
(3) A Kormány által kiemelt településsé nyilvánított települések tekintetében a közfoglalkoztatás körében
támogatható célokat a közfoglalkoztatásért, a társadalmi felzárkózás támogatható céljait a társadalmi felzárkózásért
felelõs miniszter határozza meg.
(4) A támogatást kérõ közfoglalkoztatási programját a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ
vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (3) bekezdés szerinti céloknak.
(5) A program megfelelõsége esetén a munkaügyi központ a támogatásra hatósági szerzõdést köt.”

5. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára
történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szr.) 1. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termõföldek és mezõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi
földek (a továbbiakban együtt: földrészlet) adhatók szociális földprogram (a továbbiakban: program) megvalósítása
céljából önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe. A földrészletnek a program céljára történõ tulajdonba
vagy vagyonkezelésbe adására vonatkozó felhívást – hirdetmény formájában – a 2. §-ban meghatározott módon
közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételérõl a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA)
gondoskodik.”
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(2) Az Szr. 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott hirdetmény évente legfeljebb egyszer tehetõ közzé. E rendelkezést nem kell
alkalmazni, ha a Kormány által a szociális földprogram tekintetében kiemelt településsé nyilvánított település
önkormányzata kéri a hirdetmény közzétételét.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – kiterjed az ellátás igénylésének
idõpontjában a Magyar Köztársaság területén élõ
a) magyar állampolgárra,
b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként

elismert személyre,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének idõpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

d) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék
Kártyával) rendelkezõ és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárra.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsülõ súlyosan
fogyatékos személy,

ab) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének
L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedõ személy,

ac) a BNO kód XIII. fõcsoportjába (csont-izomrendszer és kötõszövet betegségei) tartozó vezetõ diagnózisra
tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezõ személy;

b) tanulói, képzési jogviszonyban álló:
ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülõ gyermek,
bb) a bölcsõde gondozottja,
bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
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bd) a felsõoktatási intézmény hallgatója,
be) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját,

rehabilitációját, fejlesztõ foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából
történõ rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot elõreláthatólag
meghaladja –,

bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megõrzése miatt gyógyító intézetbe történõ szállítása havonta
legalább két alkalommal szükséges,

bg) az átképzésben részesülõ álláskeresõ;
c) keresõ tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény
ca) 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végzõ személy, azzal, hogy a közérdekû önkéntes

tevékenység is keresõ tevékenységnek minõsül, ha az önkéntes szerzõdést legalább egy évre vagy
határozatlan idõre kötötték, és az önkéntes a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény alapján
ellenszolgáltatásnak nem minõsülõ juttatásban részesül,

cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban
vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülõ személy;

d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van,
azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetõk különélõnek, ha lakcímük különbözõ;

e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a költségvetési törvény keretei között, a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) által egyetértésben meghatározott mértéke;

f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fa) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik, vagy
fb) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetõi

engedéllyel rendelkezik, vagy
fc) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértõi szerv) vagy jogelõdje
megállapította,

és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
g) szállítást végzõ személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását írásbeli

nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ
ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelõszülõ, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
gb) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élõ vér szerinti,

örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
amennyiben nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

3. § A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdésének alkalmazása
során szociális hatóságként a területileg illetékes szociális és gyámhivatalt jelöli ki.

2. Személygépkocsi szerzési támogatás

4. § (1) A személygépkocsi szerzési támogatás 
a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új jármûnek minõsülõ személygépkocsi,

vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelõ mûszaki feltételekkel rendelkezõ, újnak nem

minõsülõ, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármû, vagy
d) jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi

meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 900 000 forint,
b) az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
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(3) Az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár
minõsül.

3. Személygépkocsi átalakítási támogatás

5. § (1) A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak
a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján elõírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel

történõ felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetõvé tevõ átalakításához, vagy a biztonságos szállítását

szolgáló eszközzel való ellátásához
nyújtott hozzájárulás.

(2) A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

6. § (1) A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos
mozgáskorlátozott személy jogosult, ha
a) a kérelem benyújtását megelõzõ hét éven belül õ maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem

szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
c) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végzõ személy

szállítja, és
d) a 4. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó, és
e) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szállítást végzõ személy szállítja.

(2) A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejûleg is igényelhetõ. Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában
a) a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban

részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki,
b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) alapján kapott közlekedési kedvezmények közül a személygépkocsi szerzési és átalakítási
támogatást kell figyelembe venni.

(3) A közlekedési kedvezmény megállapításánál elõnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki
a) keresõ tevékenységet folytat,
b) tanulói, képzési jogviszonyban áll,
c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthetõ közlekedési
kedvezményben, ha valamennyi, a (3) bekezdésnek és a jogszabályi feltételeknek megfelelõ kérelem alapján
megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

4. A jogosultság megállapítása

7. § (1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál (a továbbiakban:
hivatal) minden év március 31-éig lehet benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni
a) a 4. § (1) bekezdésének vagy az 5. § (1) bekezdésének megfelelõ pontjára hivatkozással, hogy a kérelmezõ

a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,
b) szállítást végzõ személy esetén a szállítást végzõ személy természetes személyazonosító adatait.

(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,

aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy
ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
ac) a szakértõi szerv vagy jogelõdje által az egészségkárosodás minõsítése során kiadott, a 2. § a) pont

ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás
másolatát, és
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b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végzõ személy érvényes vezetõi engedélyének, az 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a gépjármûvezetõi alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint
nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat
hatálya alatt, és

c) a szállítást végzõ személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és a 2. § g) pont gb) alpontja
esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, és

d) a 6. § (3) bekezdés
da) a) pontja szerinti esetben a keresõ tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmezõ nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényérõl,
dd) d) pontja szerinti esetben a szakértõi szervnek vagy jogelõdjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti

hadieredetû fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és
e) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végzõ személy nyilatkozatát arról, hogy a 6. § (1) bekezdés a) pontja és

(2) bekezdése szerint nem részesült õ maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
f) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végzõ személy

nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdés megkötését vállalja.
(4) Az 1. § c)–d) pontja szerinti személynek a közlekedési kedvezmény iránti kérelméhez – a (3) bekezdésben

meghatározottakon túl – csatolnia kell
a) a tartózkodási engedély másolatát,
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

(5) Ha a kérelmezõ az érvényes vezetõi engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló
dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti dokumentumot
nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz.

8. § (1) A keretszámról a miniszter minden év április 30-ig tájékoztatja a hivatalokat.
(2) A hivatal minden év május 31-ig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak

a figyelembevételével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezõk
között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására elõírt határidõ lejár, vagy
a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelõen jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság tagja
a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselõ,
b) a szakértõi szerv által felkért vagy kijelölt személy,
c) a hivatal által felkért személy.

(4) A (3) bekezdés szerinti tagok nevérõl és elérhetõségérõl a tagot meghatalmazó, kijelölõ vagy felkérõ szervezet
tájékoztatja a hivatalt. A bizottság ülését a hivatal hívja össze szükség szerint.

(5) A közlekedési kedvezményt megállapító határozatban
a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben rendelkezni kell a lízingszerzõdés megkötésével kapcsolatos

kötelezettségekrõl,
b) szállítást végzõ személy esetén fel kell tüntetni a szállítást végzõ személy természetes személyazonosító adatait.

5. A támogatás felhasználása

9. § (1) A támogatás felhasználása
a) 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel

foglalkozó, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi
szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött lízingszerzõdés keretében,

b) minden, az a) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás
költségébe történõ beszámításával

történik.
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(2) A támogatás felhasználása során a lízingszerzõdést az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást végzõ
személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végzõ személy
nevére kell kiállítani.

(3) A hivatal a támogatást megállapító határozatát közli a miniszterrel, valamint a finanszírozó szervezettel.

10. § (1) A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedését követõen tizenöt napon belül
megkeresi a 9. § (2) bekezdése szerinti személyt a lízingszerzõdés megkötése céljából.

(2) A lízingszerzõdést pénzügyi lízing keretében, három éves futamidõvel kell megkötni, a megállapított szerzési
támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre.

(3) Ha a lízingszerzõdés a határozat jogerõre emelkedésétõl számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési
támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelõ összegben
új jogosultat jelöl ki.

(4) A lízingszerzõdés egy példányát a miniszternek meg kell küldeni. A miniszter a szerzési támogatás összegét
a szerzõdés beérkezését követõ 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére.

(5) A miniszter a lízingszerzõdés létrejöttérõl és a szerzési támogatás átutalásáról az átutalástól számított nyolc napon
belül értesíti a hivatalt a szerzõdés másolatának megküldésével.

(6) A lízingszerzõdésnek a futamidõ vége elõtti megszûnése esetén a finanszírozó szervezet a szerzési támogatás
idõarányos összegét visszatéríti a miniszter részére.

11. § (1) Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül
állítja ki.

(2) A 4. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti jármû, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követõen vásárolható meg,
a személygépkocsi pedig ezt követõen alakítható át. Az utalvány kiállítása elõtti megvásárlás vagy átalakítás esetén
a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.

(3) Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány
esetében új jogosultat jelöl ki.

(4) Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban jármûvek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével
foglalkozó, adószámmal rendelkezõ kereskedõnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkezõ, személygépkocsi
szervizelését és karbantartását végzõ szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedõ) használható fel. A kereskedõ
az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.

(5) A kereskedõ az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésõbb az utalvány
lejártát követõ 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát.
A számlán a vásárló, illetve a szolgáltatást igénybe vevõ nevét, lakóhelyét, a jármû típusát, forgalomba helyezésének
idõpontját, forgalmi rendszámát, ez utóbbi hiányában motorszámát, valamint alvázszámát is fel kell tüntetni.

(6) A miniszter az utalvány ellenértékét 15 napon belül kiegyenlíti.
(7) A miniszter az utalvány felhasználásáról az utalvány ellenértékének kiegyenlítését követõ nyolc napon belül értesíti

a hivatalt az (5) bekezdés szerinti, számlán feltüntetett adatok megjelölésével.

6. Jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevétel

12. § (1) A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevétele esetén 
a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a lízingszerzõdés megszûnik,
b) egyéb – az a) pontban nem említett – esetekben a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ köteles azt

kamattal megemelt összegben visszafizetni.
(2) A hivatal az (1) bekezdés szerinti körülmény fennállását a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybevételrõl való

tudomásszerzéstõl számított három hónapon belül állapítja meg, és a határozatot közli a miniszterrel, valamint
a finanszírozó szervezettel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetés esetében a kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat
kétszeresével, és a fizetendõ kamat számításakor az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Nem lehet a visszafizetést elrendelni, ha a jogalap
nélküli és rosszhiszemû igénybevételtõl számítva három év már eltelt. A közlekedési kedvezményt és a kamatot
– halasztás vagy részletfizetés engedélyezésének hiányában – a visszafizetést elrendelõ határozat jogerõre
emelkedésétõl számított nyolc napon belül kell a miniszternek megfizetni.
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(4) Ha a jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való
megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának vagy a tartásra szoruló
hozzátartozójának aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a hivatal a kérelemben megjelölt
idõtartamú, de legfeljebb tizenkét hónapos fizetési halasztást, vagy harminchat hónapon keresztüli részletfizetést
engedélyezhet.

(5) A jogalap nélküli és rosszhiszemû igénybe vevõ, illetve rá tekintettel más személy hét évig nem részesíthetõ
közlekedési kedvezményben.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követõen szerzési és átalakítási támogatás csak az e rendelet szerinti jogosultsági

feltételekkel rendelkezõ személynek adható. Az ezt megelõzõen hozott, jogosultsági feltételek fennállását
megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás nem adható.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje, valamint a hivatal
a) az e rendelet hatálybalépésekor elõtte folyamatban lévõ, szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság

megállapítása iránti eljárást megszünteti,
b) a 2011. év folyamán hozott, szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító olyan

határozatát, amely alapján még nem került sor utalvány kibocsátására, valamint az R. 11/A. § (1) bekezdése szerinti 
határozatát visszavonja,

és ezzel egyidejûleg az ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a kérelmét hova nyújthatja be, és ahhoz milyen
dokumentumokat kell csatolnia, egyidejûleg a már benyújtott dokumentumokat visszaküldi.

(4) E rendelet hatálybalépését követõen a lejárt és a hatálybalépésig fel nem használt utalványokra új jogosult nem
jelölhetõ ki. A már kiadott utalványok az érvényességük lejártáig, de legkésõbb 2011. december 31-éig használhatók
fel.

(5) 2011. évben
a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. szeptember 15-e,
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak

a figyelembevételével – 2011. október 15-éig dönt.
(6) A 2. § f) pont fc) alpontja, a 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja

alkalmazásában a szakértõi szerv jogelõdjének az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet minõsül.

14. § (1) Hatályát veszti az R.
(2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012.

december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy 
a) e rendelet hatálybalépését követõen új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki,
b) 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek,

amely végleges állapotot, vagy a következõ felülvizsgálat idõpontjaként a kérelem benyújtása utáni idõpontot
jelöl meg.

(3) A már kiadott utalványok 13. § (4) bekezdése szerinti felhasználására az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos szabályait kell alkalmazni.

(4) Az R. alapján kiadott, mozgáskorlátozottságot megállapító jogerõs határozat, és az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti
orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011. december 31-éig felhasználható a más
jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló kormányrendelet alapján
megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.

15. § (1) Az 1. § c) pontja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való
megfelelést szolgálja.
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(2) Az 1. § d) pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való
belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés
e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja.

16. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Pr.) 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján
a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók,
b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3.
számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására
a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011. december 31-éig felhasználható.”

(2) Hatályát veszti a Pr. 2. § a) pontja és 1. számú melléklet 1. pontja.

17. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 1. § (4) bekezdés
14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)
„14. mozgáskorlátozott személy: a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minõsülõ
személy;”

(2) Az Lr. 9. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni, a támogatásra
irányuló kérelem benyújtásakor:)
„a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokkal,”

(3) Az Lr. a következõ 46. §-sal egészül ki:
„46. § A 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 9. § (8) bekezdés a) pontja szerinti
jogerõs határozat és 9. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2011.
december 31-éig felhasználható a mozgásszervi fogyatékosság, illetve a súlyos mozgáskorlátozottság igazolására.”

(4) Az Lr. 9. § (8) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

18. § A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § k) pontjában a „164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a” szövegrész helyébe
a „kormányrendelet” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási területének komplex
érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási területének koncessziós pályázatban való
meghirdetését megelõzõen komplex érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) kell
lefolytatni.

(2) A vizsgálat célja, hogy a bányászatért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint kiírt koncessziós pályázat tartalmára vonatkozó döntés elõkészítéséhez
a) környezet-, táj- és természetvédelmi,
b) vízgazdálkodási és vízvédelmi,
c) kulturális örökségvédelmi,
d) termõföldvédelmi,
e) közegészségügyi és egészségvédelmi,
f) nemzetvédelmi, 
g) településrendezési, 
h) közlekedési, valamint 
i) ásványvagyon-gazdálkodási 
szempontokat figyelembe véve, meghatározásra kerüljenek azok a terület- és térrészek, ahol bányászati tevékenység
nem folytatható, valamint hogy megállapítsa a bányászati tevékenység folytatásának pályázati kiírásban elõírni
szükséges követelményeit.

(3) A vizsgálat lefolytatása nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárások
lefolytatásának kötelezettsége alól.

(4) A jelentés elkészítésében közremûködõ közigazgatási szervet a tevékenység engedélyezése során hozott döntésében
nem köti a vizsgálat keretében adott véleménye.

2. § (1) A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH) a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI), a Magyar Állami
Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI) és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (a továbbiakban: VKKI) 
bevonásával, valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási szerv közremûködésével végzi.

(2) Az MBFH a vizsgálatot zárt területen arra a területre és térrészre végzi el, amelyen a rendelkezésére álló földtani
adatokat és vállalkozói kezdeményezéseket figyelembe véve az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus
energia kinyerése energetikai célra kedvezõnek ígérkezik. 

3. § (1) Az MBFH a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és térrészre az ELGI, a MÁFI és a VKKI bevonásával
komplex érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálati tanulmányt (a továbbiakban: tanulmány) készít.

(2) A tanulmány a koncessziós pályázatra javasolni tervezett terület és térrész jellemzését, valamint a tervezett bányászati
tevékenység bemutatását tartalmazza. A tanulmány részletes tartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(3) A VKKI a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet
3.2. pontjával kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg.

4. § (1) Az MBFH a tanulmányt az 1. mellékletben meghatározott közremûködõ közigazgatási szerveknek az 1. mellékletben
meghatározott vélemény és adatok szolgáltatása céljából megküldi.

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a 2. melléklet 3. pontjában foglaltakra is véleményt ad.
(3) A megkeresett közigazgatási szerv a véleményét és az adatokat a tanulmány beérkezésétõl számított 30 napon belül

küldi meg az MBFH-nak.
(4) Az MBFH az 5. § (1) bekezdése szerinti jelentés elkészítéséhez szükséges adatot kérhet egyéb, az 1. mellékletben nem

szereplõ közigazgatási szervtõl is. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv a véleményében meghatározza azt a területet vagy térrészt, amelyen

a pályázatban kiírni tervezett koncessziós tevékenység nem folytatható, valamint a bányászati koncessziós
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tevékenység folytatásának pályázati kiírásban elõírni szükséges követelményeit. A közigazgatási szerv a véleményét
indokolni köteles.

(6) Ha a megkeresett közigazgatási szerv az adatszolgáltatási vagy véleményadási kötelezettségét a (3) bekezdésben
megállapított határidõn belül nem teljesíti, az MBFH megkeresi a felügyeleti szerv vezetõjét annak érdekében, hogy
a közigazgatási szervet az adatszolgáltatás teljesítésére utasítsa.

(7) Ha az MBFH a megkeresett közigazgatási szerv véleményében foglaltakkal nem ért egyet, a véleményeltérést
a vélemény beérkezésétõl számított 15 napon belül egyezteti. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre,
a véleményeltérésrõl és annak indokáról a minisztert a jelentésben tájékoztatni kell.

5. § (1) Az MBFH az ELGI és a MÁFI bevonásával a tanulmány, valamint a megkeresett közigazgatási szervek által szolgáltatott
adatok és vélemény alapján a véleményezésre megállapított határidõ leteltétõl számított 15 napon belül elkészíti
a vizsgálat eredményét tartalmazó jelentés (a továbbiakban: jelentés) tervezetét.

(2) A jelentés tervezete tartalmazza a koncessziós pályázatban kiírni javasolt
a) terület és térrész megjelölését,
b) területre és térrészre vonatkozó térképeket,
c) területre és térrészre vonatkozó tanulmányt, valamint a közremûködõ közigazgatási szervek által szolgáltatott

adatokat és véleményt,
d) területre és térrészre vonatkozó korlátozásokat és követelményeket,
e) területre és térrészre vonatkozóan azoknak a bányászati technológiáknak a meghatározását, amelyek

a bányászati tevékenység során nem alkalmazhatók, és
f) területen és térrészen belül annak a területnek vagy térrésznek a megjelölését, amelyen bányászati tevékenység

nem folytatható.
(3) A jelentés tervezetében ismertetni kell a vizsgálat elvégzéséhez felhasznált adatok forrását, a kutatások

irodalomjegyzékét, a vizsgálat korlátait és a bizonytalanságokat.

6. § (1) Az MBFH a jelentés tervezetét megküldi az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási szerveknek annak megállapítása
céljából, hogy a véleményükben foglaltak a jelentés tervezetébe beépítésre kerültek-e.

(2) A megkeresett közigazgatási szerv a jelentés tervezetével kapcsolatos észrevételérõl annak beérkezésétõl számított
15 napon belül tájékoztatja az MBFH-t. Ha a megkeresett közigazgatási szerv határidõn belül nem tesz észrevételt, úgy
kell tekinteni, hogy a jelentés tervezetében foglaltakkal egyetért.

(3) Ha az MBFH a közigazgatási szerv észrevételében foglaltakkal egyetért, a jelentés tervezetét az észrevételnek
megfelelõen módosítja. Ha az MBFH az észrevétellel nem ért egyet, az észrevételt a jelentéshez mellékeli és
a véleményeltérésrõl a minisztert a jelentésben tájékoztatja.

(4) Az MBFH a jelentés tervezetét a közigazgatási szerveknek történõ megküldéssel egyidejûleg a honlapján, valamint
a vizsgálattal érintett terület szerinti bányakapitányság hivatalában a nyilvánosság számára, véleményezés céljából
30 napra közzéteszi. A közzétételben meg kell jelölni az észrevételek benyújtásának határidejét és módját.

(5) A nyilvánosságtól érkezett észrevételeket az MBFH a végleges jelentés elkészítése során figyelembe veszi.
(6) A végleges jelentést az MBFH a (4) bekezdésben foglalt határidõ leteltétõl számított 15 napon belül készíti el és küldi

meg a miniszternek.
(7) A vizsgálat eredményét tartalmazó végleges jelentést az MBFH a honlapján közzéteszi.

7. § (1) A jelentés elkészítésében való közremûködés az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási szervek részérõl,
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, ingyenesen történik.

(2) Az MBFH a jelentés elkészítésében való közremûködésért a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségnek 160 000 forint költségtérítést fizet. A fizetési kötelezettséget a 6. § (6) bekezdésében meghatározott
határidõ lejártát követõ 15 napon belül, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló rendeletben meghatározott elõirányzat-felhasználási számlára, átutalási
megbízással kell teljesíteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A jelentés elkészítésében közremûködõ közigazgatási szervek, valamint a véleményezés és
adatszolgáltatás köre
 

A B

Az adatszolgáltatás és véleményezés köre A jelentés elkészítésében közremûködõ közigazgatási szerv

1. A tervezett koncessziós tevékenység érint-e oltalom alatt
álló területet (természetvédelmi terület, Natura 2000
terület), az érintett védett természeti területekre, Natura
2000 területekre vonatkozó adatok, az érintett védett
természeti területek, Natura 2000 területek térképi
ábrázolása.
Vízbázisvédelmi terület, védõidom aktualizálása,
kiegészítése.
A terület levegõtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolása
szennyezõ anyagonkénti bontásban.
A tervezett tevékenység környezetre (felszíni és felszín
alatti víztestek állapotára, hasznosítási lehetõségeire, a
földtani közegre, és a levegõtisztaságra) és természetre
gyakorolt hatása.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

2. A területen és annak környezetében levõ gyógyhelyek,
ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelõhelyek megadása.

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

3. A területen található termõföld. Megyei Kormányhivatal Földhivatala
a fõvárosban a Fõvárosi Kormányhivatal Földhivatala

4. A termõföld minõségi védelmére vonatkozó
követelmények.

Megyei, fõvárosi kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága

5. A területen található erdõ és a védelmére vonatkozó
követelmények.

Megyei, fõvárosi kormányhivatal erdészeti igazgatósága

6. A területen elhelyezkedõ országos és helyi közutak közúti
forgalmának biztonságára, a közút fejlesztési terveinek
végrehajtására, a közútkezelõ fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, a közút állagára vonatkozó
követelmények.

Fõvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége

7. A területen elhelyezkedõ vasút állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasútkezelõ fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására
vonatkozó követelmények.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala

8. A területen elhelyezkedõ vízi közlekedési létesítmények
mûködésével, a biztonságos hajóforgalom
lebonyolításával kapcsolatos követelmények.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala

9. A légiközlekedésre, a földi telepítésû berendezések
mûködésére és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó
követelmények.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

10. A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatainak ellátásához kapcsolódó követelmények.

Honvéd Vezérkar Fõnöke

11. A tervezett koncessziós tevékenység érint-e helyi
természetvédelmi oltalom alatt álló (önkormányzati
rendeletben meghatározott) területet, és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelése.

Települési önkormányzat jegyzõje, fõvárosban a fõjegyzõ

12. A területen található régészeti lelõhelyre, régészeti
védõövezetre, mûemlékre és mûemléki területre
vonatkozó követelmények.

Megyei, fõvárosi kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
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2. melléklet a 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A komplex érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálati tanulmány tartalma

1. A koncessziós pályázatra javasolt terület jellemzése.
1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedésének leírása a határoló sokszög EOV koordinátái, térbeli elhelyezkedésének

magassági szintekkel (mBf) történõ lehatárolása.
1.2. A területhasználatok térképi bemutatása (CORINE LC).
1.3. Talajtani, földtani, vízföldtani, tektonikai jellemzés, megkutatottság (geológiai, geofizikai).
1.4. A vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben elõírt vízgyûjtõ-gazdálkodási terv alapján

a védett területek, a területet érintõ felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk, a monitoring hálózat, és a felszín
alatti vízkivételi tevékenység bemutatása (kitermelt víz mennyisége, minõsége és hõmérséklete, cél szerinti eloszlása),
vízbázis védõterületek és védõidomok megadása.

1.5. A terület termálvíz-készletének geotermikus energia célú hasznosítása, az ásványi nyersanyagokra vonatkozó
érvényes kutatási és bányászati jogosultságok, ismert egyéb nyersanyagok.

1.6. A területet, térrészt érintõ, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások.
2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata.
2.1. A koncesszió tárgyát képezõ ásványi nyersanyag teleptani vagy geotermikus energia földtani jellemzõire,

kinyerhetõségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok.
2.2. A várható kutatási és termelési módszerek és a bányászati tevékenység megvalósítása során várható, ismert

bányászati technológiák bemutatása.
2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános

leírása.
2.4. A kitermelt szilárd ásványi nyersanyag elszállítására rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúra bemutatása.
2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási vagy energiaellátási cél bemutatása.
2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon gazdálkodási szempontú, valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi

elõnyeinek bemutatása.
2.7. A terhelés várható idõtartama.
2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek.
3. A hatások, következmények vizsgálata és elõrejelzése.
3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzõinek meghatározása, melyet a tevékenység jelentõsen befolyásolhat.
3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti víztestekre, ivóvízbázisra, védett természeti és Natura

2000 területekre vonatkozóan, a várható állapotváltozások megadása, a várható regionális vagy országhatáron
átnyúló hatások bemutatása.

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy tiltás alá esõ bányászati technológiák felsorolása.
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A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete
a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 17. §-át követõen a következõ alcímekkel egészül ki:
„A költségmegosztók alkalmazásának és a költségek megosztásának általános szabályai
[a Tszt. 44. § (1) bekezdéséhez]
17/A. § E rendelet 17/B–17/H. §-ának alkalmazásában:
1. elszámolási idõszak: azon legfeljebb 12 hónap hosszúságú idõszak, amelyre vonatkozóan a felhasználási helyen
igénybe vett fûtési hõmennyiség és ennek díja az épületrészek között megosztásra kerül;
2. felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználása: a felhasználási helyen egy elszámolási idõszakban igénybe vett
fûtési hõmennyiségnek és a felhasználási hely épületrészeinek távhõrendszerrõl fûtött – a számlázás alapjául
szolgáló – légtérfogatának a hányadosa (GJ/légm3);
3. költségmegosztó: a felhasználási helyen igénybe vett hõmennyiségnek az épületrészek közötti fogyasztásarányos
megosztására alkalmas eszköz vagy mûszer;
4. fûtési költségmegosztó: a fûtési hõmennyiség megosztására alkalmas eszköz vagy mûszer, amely megfelel az
5. melléklet szerinti jellemzõknek, és amely lehet
a) elektronikus fûtési költségmegosztó,
b) párologtatós fûtési költségmegosztó,
c) fûtési költségmegosztás céljára alkalmazott hõfogyasztásmérõ, ha települési önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) rendelete elszámolási mérõnek nem minõsítette; 
5. használati melegvíz-költségmegosztó: a felhasználási hely használati melegvíz-hálózatába beépített
vízmennyiség-mérõ (vízmérõ), amely az épületrész melegvíz-kifolyócsapján vételezett (felhasznált) használati
melegvíz mennyiségét méri, és amelyet önkormányzat rendelete távhõszolgáltatói elszámolási mérõnek nem
minõsített;
6. fûtött légtérfogat: a távhõvel ellátott épületrészeknek az önkormányzat rendeletében meghatározott módon,
ennek hiányában a távhõrendszerrõl fûtött épületrészeknek a szerkezeti falsíkok által határolt alapterülete és
belmagasságának szorzataként számított, légköbméterben kifejezett térfogata;
7. használati melegvíz: távhõvel felmelegített közmûves ivóvíz;
8. hõleadó készülék: a felhasználási hely fûtési vezetékhálózatába beépített fûtõtest, radiátor, csõregiszter,
a hõhordozó közeggel üzemeltetett egyéb fûtõberendezés;
9. megbízott: az a gazdálkodó szervezet, amely a tulajdonosi közösséggel kötött megbízási szerzõdés alapján
felszereli, mûködteti, karbantartja a költségmegosztókat, elvégzi a költségmegosztók idõszakos ellenõrzését,
leolvassa, kiértékeli a költségmegosztók adatait és kiszámítja a fûtési díjmegosztási arányokat, valamint a melegvíz-
díjmegosztási arányokat.
17/B. § (1) A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fûtési célra felhasznált hõmennyiség és díjának
megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: a fûtési díjmegosztási arányok) meghatározása
a felhasználási hely tulajdonosi közösségének – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott – döntése alapján a következõ
módokon történhet:
a) az épületrészek fûtött légtérfogata alapján, vagy
b) fûtési költségmegosztók alkalmazásával, a 17/E. vagy 17/F. §–ban foglaltak szerint.
(2) A fûtési díjmegosztási arányokat a tulajdonosi közösség egy elszámolási idõszakra állapítja meg úgy, hogy a fûtési
díjmegosztási arányok összege 100%. A fûtési díjmegosztási arányok egy elszámolási idõszakon belül nem
változtathatók.
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17/C. § (1) A fûtési díjmegosztási arányok meghatározásához fûtési költségmegosztók akkor alkalmazhatók, ha
a) a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben felszerelt valamennyi hõleadó 
készülék hõleadása azonos gyártmányú, egységes értékelési rendszerû fûtési költségmegosztóval kerül
meghatározásra, vagy a felhasználási hely külön tulajdonban vagy külön használatban álló épületrészeiben a fûtési
hõfelhasználás költségmegosztó funkciót ellátó hõfogyasztás-mérõvel önállóan mérhetõ,
b) a felhasználási hely valamennyi épületrészében, ahol az a falazat megbontása nélkül mûszakilag megoldható,
a hõleadó készülékek hõleadása szabályozható,
c) a fûtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó fûtési hõfogyasztás-mérõ felszerelését végzõ
gazdálkodó szervezet a mérési pontosságot gyártói megfelelõségi tanúsítvánnyal igazolja,
d) a fûtési költségmegosztó vagy a költségmegosztó funkciót ellátó hõfogyasztás-mérõ felszerelése a vonatkozó
jogszabályi és mûszaki elõírásoknak megfelelõen történt,
e) a fûtési költségmegosztókat a felszerelésüket követõen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából
plombával látták el, és
f) a fûtési költségmegosztók leolvasása, mûködõképességük és a plomba sértetlenségének ellenõrzése az elszámolási 
idõszak végén a tulajdonosi közösség által meghatározott idõpontig megtörténik.
(2) A fûtési költségmegosztó, továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba sérülésérõl a díjfizetõ köteles
haladéktalanul a tulajdonosi közösség képviselõjét írásban tájékoztatni. A megsérült fûtési költségmegosztó, továbbá
a költségmegosztóra felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizetõ viseli.
(3) Párologtatós fûtési költségmegosztó – a 23/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – fûtési
költségmegosztóként nem alkalmazható.
17/D. § (1) Fûtési költségmegosztók alkalmazása esetén a tulajdonosi közösség képviselõje vagy a megbízott 
a) legkésõbb a leolvasást megelõzõ 15 nappal írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól látható módon
elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket az épületrészekben felszerelt fûtési költségmegosztók
leolvasásának és javasolt pótleolvasásának, valamint a plomba sértetlensége és a költségmegosztó
mûködõképessége ellenõrzésének kijelölt idõpontjairól, a leolvasás elmulasztásának 17/E. § (3) bekezdésében foglalt
jogkövetkezményeirõl, valamint az idõpont egyeztetésre szolgáló elérhetõségekrõl;
b) legkésõbb az elszámolási idõszak végét követõ 3 hónapon belül írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól
látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket
ba) az elszámolási idõszak kezdetérõl és végérõl,
bb) a felhasználási hely összes fûtött légtérfogatáról,
bc) az egyes épületrészek fûtött légtérfogatáról,
bd) a fûtési díjmegosztási arányokról és
be) mindazon adatokról, amelyekbõl az egyes épületrészekre jutó fûtési díjmegosztási arány kiszámítható és
ellenõrizhetõ.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban a fûtési költségmegosztó pótleolvasására legkésõbb
a tájékoztatásban meghatározott leolvasási idõponttól számított 8 napon belüli idõpontra kell idõpontot kijelölni.
(3) A díjfizetõ kezdeményezheti az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban javasolt pótleolvasástól legfeljebb
3 nappal eltérõ pótleolvasási idõpont egyeztetését.
(4) A helyszínen végzett leolvasásról vagy pótleolvasásról, valamint a plomba mûködõképessége és
a költségmegosztó sértetlensége helyszíni ellenõrzésérõl a leolvasást, ellenõrzést végzõ, valamint a díjfizetõ által aláírt
– a díjfizetõ esetleges véleményeltérését is tartalmazó – jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv egy példányát
a leolvasást, ellenõrzést végzõ a díjfizetõ részére átadja. Ha a díjfizetõ nem teszi lehetõvé a leolvasást, pótleolvasást
vagy az ellenõrzést, továbbá ha a jegyzõkönyvet nem írja alá, a leolvasást, ellenõrzést végzõ ennek tényét
a jegyzõkönyvben rögzíti és a jegyzõkönyv egy példányát a díjfizetõ részére, valamint a tulajdonosi közösség
képviselõjének adja át. 
17/E. § (1) Ha a tulajdonosi közösség fûtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási idõszakban
igénybe vett fûtési hõmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fûtött légtérfogata
arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fûtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével
és azoknak a 6. mellékletben meghatározott korrekciós tényezõkkel történõ módosításával számított értékei
arányában kell az épületrészek között felosztani. A fogyasztásarányos hányad épületrészekre történõ felosztásának
számítása során az egyes épületrészekre figyelembe vett fajlagos fûtési hõfelhasználás nem lehet nagyobb
a felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználása 2,5-szeresénél.
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(2) Ha az épületrészen belül nem lehetséges fûtési költségmegosztó felszerelése valamennyi hõleadó készüléken,
akkor azon hõleadó készülékek hõleadását, amelyek esetében a fûtési költségmegosztók felszerelése mûszaki okból
nem lehetséges, a felhasználási helyen felszerelt hõleadó készülékek egységnyi teljesítményére esõ átlagos fogyasztás 
és a hõleadó készülék teljesítményének szorzataként kell számítással meghatározni és figyelembe venni.
(3) Az épületrészre jutó fûtési díjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos fûtési hõfelhasználásának
a 2,5-szerese és az épületrész fûtött légtérfogatának szorzatából számított hõmennyiség figyelembevételével kell
meghatározni, ha:
1. a díjfizetõ nem tette lehetõvé a fûtési költségmegosztók
a) felszerelését,
b) szerzõdésben meghatározott módon és idõpontban történõ leolvasását,
2. a díjfizetõ a fûtési költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
3. a fûtési költségmegosztók leolvasása, vagy ellenõrzése alkalmával megállapítható, hogy az épületrész bármely
fûtési költségmegosztója vagy az azokon elhelyezett plomba sérült.
(4) A fûtési költségmegosztó meghibásodása esetén – a leolvasás adatainak rögzítése során – az adott hõleadó
készülék hõleadását a felhasználási hely azonos fekvésû és funkciójú helyiségeiben felszerelt hõleadó készülékek
hõleadásának átlagaként kell figyelembe venni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a fûtési költségmegosztó leolvasása vagy ellenõrzése során észlelt meghibásodás
tényének a leolvasást, ellenõrzést végzõ által írásban történõ rögzítésének napjától kezdve az új vagy megjavított
és plombával ellátott fûtési költségmegosztó üzembe helyezésének napjáig kell alkalmazni.
17/F. § (1) Ha a felhasználási hely tulajdonosi közössége – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban – a 17/E. §-tól eltérõ költségmegosztási módszert
fogad el, akkor azt az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló jogszabály szerinti energetikai
tanúsítvánnyal, megfelelõ szakirányú végzettséggel rendelkezõ tanúsítványt végzõ által valamennyi épületrészre
kiterjedõen elkészített, a felhasználási helyre vonatkozó részletes energetikai számítással kell alátámasztani. 
(2) Ha a tulajdonosi közösség az (1) bekezdés szerinti döntést hozott, akkor a felhasználási helyen az elszámolási
idõszakban igénybe vett fûtési hõmennyiségnek az épületrészek fûtött légtérfogata arányában felosztandó, valamint
a fûtési költségmegosztók leolvasott adatai arányában fogyasztásarányosan felosztandó hányadait úgy kell
meghatározni, hogy azok százalékos arányban kifejezett összege 100%.
17/G. § (1) A felhasználási helyen a használati melegvíz készítéséhez igénybe vett hõmennyiség és díjának
épületrészek közötti megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: melegvíz-díjmegosztási arányok)
meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének – társasház esetében a szervezeti-mûködési szabályzat,
lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott – döntése alapján a következõ
módokon történhet:
a) használati melegvíz-költségmegosztók alkalmazásával a használati melegvíz-költségmegosztókon mért
fogyasztási adatok alapulvételével a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, vagy
b) az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségmegosztás akkor alkalmazható, ha:
a) a használati melegvíz-költségmegosztókat a költségmegosztásban részt vevõ épületrészek melegvíz
kifolyó-csapjait megelõzõ vezetékszakaszába beszerelték,
b) a használati melegvíz-költségmegosztók beszerelése a mûszaki elõírásoknak megfelelõen történt,
c) a használati melegvíz-költségmegosztókat azonosító számmal és a felszerelését követõen illetéktelen beavatkozás, 
leszerelés megakadályozása céljából plombával látták el, és
d) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása, továbbá mûködõképességének és a plomba sértetlenségének 
ellenõrzése meghatározott rendszerességgel, de legalább évente egy alkalommal megtörténik.
(3) Egy felhasználási helyen az épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányok összege 100%.
(4) A használati melegvíz-költségmegosztó vagy az arra felszerelt plomba sérülésérõl a díjfizetõ köteles a tulajdonosi
közösség képviselõjét haladéktalanul írásban tájékoztatni. A megsérült használati melegvíz-költségmegosztó,
továbbá a költségmegosztóra felszerelt plomba pótlásának költségeit a díjfizetõ viseli.
(5) Ha a melegvíz-díjmegosztási arányok meghatározása az (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor és
a) a díjfizetõ nem tette lehetõvé a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelését, szerzõdésben meghatározott
módon és idõpontban történõ leolvasását,
b) a díjfizetõ a használati melegvíz-költségmegosztót önkényesen leszerelte, vagy
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c) a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasása vagy ellenõrzése alkalmával megállapítható, hogy a használati
melegvíz-költségmegosztó vagy annak plombája sérült,
akkor a tulajdonosi közösség az adott épületrészre alkalmazandó használati melegvíz-díjmegosztási arányt határozhat 
meg, amely nem lehet nagyobb a felhasználási helyen a legnagyobb használati melegvíz-felhasználású épületrész
melegvíz-felhasználásának 1,5-szeresénél és amely a használati melegvíz-költségmegosztó felszerelésének vagy
leolvasásának megakadályozásától, önkényes leszerelésétõl vagy sérülésének megállapításától alkalmazandó.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonosi közösség képviselõje vagy a megbízott
a) legkésõbb a leolvasást megelõzõen 15 nappal írásban, figyelemfelkeltõ és a díjfizetõk által jól látható módon
elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket az épületrészekben felszerelt használati melegvíz-
költségmegosztók leolvasásának és javasolt pótleolvasásának, valamint a plomba sértetlensége ellenõrzésének
idõpontjairól, a leolvasás elmulasztásának a 19/E. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeirõl, valamint az
idõpont-egyeztetésre szolgáló elérhetõségekrõl,
b) legkésõbb a használati melegvíz-költségmegosztók leolvasását követõ 1 hónapon belül írásban, figyelemfelkeltõ
és a díjfizetõk által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a díjfizetõket a leolvasás
eredményeként az egyes épületrészekre megállapított használati melegvíz-díjmegosztási arányról.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban a használati melegvíz-költségmegosztó pótleolvasására
legkésõbb a tájékoztatásban meghatározott leolvasási idõponttól számított 8 napon belüli idõpontra kell idõpontot
kijelölni.
(8) A díjfizetõ kezdeményezheti a (6) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásban javasolt pótleolvasástól legfeljebb
3 nappal eltérõ pótleolvasási idõpont egyeztetését.
(9) A helyszínen végzett leolvasásról vagy pótleolvasásról, valamint a plomba mûködõképessége és
a költségmegosztó sértetlensége helyszíni ellenõrzésérõl a leolvasást, ellenõrzést végzõ, valamint a díjfizetõ által aláírt
– a díjfizetõ esetleges véleményeltérését is tartalmazó – jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv egy példányát
a leolvasást, ellenõrzést végzõ a díjfizetõ részére átadja. Ha a díjfizetõ nem teszi lehetõvé a leolvasást, pótleolvasást
vagy az ellenõrzést, továbbá ha a jegyzõkönyvet nem írja alá, a leolvasást, ellenõrzést végzõ ennek tényét
a jegyzõkönyvben rögzíti és a jegyzõkönyv egy példányát a díjfizetõ részére, valamint a tulajdonosi közösség
képviselõjének adja át.
17/H. § (1) Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell
a költségmegosztók felszerelésérõl, mûködtetésérõl, karbantartásáról, idõszakos ellenõrzésérõl, adatainak
leolvasásáról, kiértékelésérõl és a fûtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvíz-díjmegosztási arányok
kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.
(2) A tulajdonosi közösség az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségét megbízott útján
is teljesítheti.
(3) Ha a tulajdonosi közösség a (2) bekezdés szerint megbízási szerzõdést köt, akkor az ellenõrzést, a leolvasást,
a kiértékelést és a díjmegosztási arányok kiszámítását végzõ megbízott és a tulajdonosi közösség közötti szerzõdésnek 
tartalmaznia kell legalább:
a) a felhasználási hely címét, helyrajzi számát,
b) az egyes épületrészek elhelyezkedésének (lépcsõház, emelet, ajtó) és fûtött légtérfogatának adatait,
c) a felhasználási helyen alkalmazandó költségmegosztók típusát,
d) a költségmegosztók leolvasásának, pótleolvasásának gyakoriságát, idõpontjait,
e) a leolvasási értesítések módját,
f) a költségmegosztókról leolvasott adatokkal kapcsolatos dokumentálási feladatokat, a dokumentumok tulajdonosi
közösség képviselõje részére történõ átadásának módját, gyakoriságát, az adatok megõrzési idejét és a betekintési
jogosultság meghatározását,
g) a fogyasztói beadványok (panaszok) kezelésének módját,
h) a tulajdonosi közösség, illetve a megbízott kötelezettségeit és jogait, különösen a költségmegosztók
ellenõrzésével, leolvasásával, kiértékelésével, a díjmegosztási arányok meghatározásával, a díjfizetõk tájékoztatásával
kapcsolatban,
i) a megbízott díját, a díj kiegyenlítésének módját,
j) az alkalmazott korrekciós tényezõket.
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(4) Az épületrészben felszerelt költségmegosztók alkalmazásának feltételeit a díjfizetõ biztosítja. A díjfizetõ köteles
a tulajdonosi közösség képviselõjével vagy a megbízottal együttmûködni.
(5) Ha a távhõszolgáltatás díjának megfizetésére megállapodás alapján harmadik személy köteles, akkor az épületrész 
tulajdonosának és e harmadik személynek együttes írásbeli kérelmére a tulajdonosi közösség képviselõje a fûtési és
használati melegvíz-költségmegosztással kapcsolatos értesítéseket e harmadik személynek kézbesíti.
(6) A tulajdonosi közösség képviselõje köteles biztosítani a díjfizetõ részére – egyeztetett helyen és idõpontban – az
általa használt épületrészre megállapított díjmegosztási arányok számításába való betekintést.
(7) A díjmegosztási arányok utólagosan csak számítási hiba esetén, a tulajdonosi közösség képviselõjének
a távhõszolgáltatóhoz írásban történt bejelentésére módosíthatók. A díjmegosztási arányok utólagos módosításáról
szóló bejelentésrõl, a díjmegosztási arányok utólagos módosításáról, a módosítás okáról, tartalmáról és hatásairól
a tulajdonosi közösség képviselõje tájékoztatja a díjfizetõket.

A távhõszolgáltatók által üzemeltetett honlap és a Távhõszolgáltatási Közüzemi Szabályzat
17/I. § Az általános közüzemi szerzõdés alapján 1000 vagy annál több díjfizetõt ellátó távhõszolgáltató elektronikus
információs rendszert (a továbbiakban: honlapot) mûködtet. Az egy adott évre vonatkozó információkat
a távhõszolgáltató legalább az adott évet követõ második év végéig köteles honlapján hozzáférhetõ módon
megõrizni. A távhõszolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetõvé kell tenni az általa mûködtetett honlapon található
információkat.”

2. § A Vhr. „Záró rendelkezések [a Tszt. 43. és 52. §-aihoz]” alcímének címe helyébe a következõ cím lép:

„Záró rendelkezések”

3. § A Vhr. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) E rendeletnek a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet)
megállapított 17/A–17/H. §-át – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2011. szeptember 1-jét követõen induló elsõ
elszámolási idõszak kezdetétõl kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a tulajdonosi közösség és a megbízott
közötti, a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése elõtt kötött szerzõdésekre elsõ alkalommal e szerzõdések
módosításakor kell alkalmazni.
(3) Párologtatós fûtési költségmegosztó a Mód. Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõen alkalmazott
párologtatós fûtési költségmegosztó cseréje esetén alkalmazható.”

4. § (1) A Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Vhr. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) A Vhr. a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti a Vhr. 7. § (3) bekezdés h) pontja és 20. §-a.

6. § Hatályát veszti a Vhr. 3. melléklet 19.3–19.6., 2.1.5. és 2.1.6. pontja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. A Vhr. 3. melléklet 1. pontjában hatályát veszti a „ , valamint a fûtéshez és a használati melegvíz-készítéshez felhasznált
hõmennyiség külön történõ meghatározásának módját és feltételeit” szövegrész.

2. A Vhr. 3. melléklet 19.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.2. Abban az esetben, ha a felhasználó épületrészenkénti díjmegosztást igényel [Tszt. 44. § (1) bekezdés],
a távhõszolgáltató köteles azt a felhasználó által az e rendelet 17/A–17/H. §-a alapján meghatározott, és
a távhõszolgáltató részére megadott díjmegosztási arányoknak megfelelõen végrehajtani.”

2. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A fûtési költségmegosztók jellemzõi

1. Elektronikus fûtési költségmegosztó: elektronikus elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amelybe betáplálhatók – vagy a kiértékelés során szorzótényezõ segítségével figyelembe vehetõk –
az adott hõleadó készülék mûszaki adatai, és amely a hõleadó készülék hõleadását a kijelzõjén megjeleníti.
Az elektronikus fûtési költségmegosztó a hõleadó készülék hõleadását a költségmegosztó hõérzékelõi által regisztrált
hõmérséklet-adatok alapján úgy határozza meg, hogy a hõmérsékletkülönbség-mérés hibája:
a)  5K <= dt < 10K : 12%,
b) 10K <= dt < 15K : 8%, 
c) 15K <= dt < 40K : 5%, 
d) 40K <= dt : 3%
ahol:
dt: a hõleadó készülék közepes hõmérséklete és a helyiség levegõje közötti hõmérsékletkülönbség

2. Párologtatós fûtési költségmegosztó: párologtatós elven mûködõ, a hõleadó készülékre felszerelt fûtési
költségmegosztó, amely a hõleadást egy ampullába töltött folyadék párolgásával érzékeli; a hõleadás az ampullából
elpárolgott folyadék mennyisége alapján, egy skála segítségével a hõleadó készülék adatai és egy erre a célra
kifejlesztett speciális szoftver igénybevételével határozható meg.

3. Fûtési költségmegosztás céljára alkalmazott hõfogyasztás-mérõ: a mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról szóló
rendeletben foglalt követelményeknek megfelelõ, a fûtési elosztó hálózat elõremenõ és visszatérõ vezetékébe
szakszerûen beépített mûszer, amely a felszerelését követõ vezetékszakaszon és a hõleadó készülékeken leadott fûtési 
hõmennyiséget méri, valamint a hõhordozó folyadék által átadott hõmennyiséget a kijelzõjén megjeleníti.” 

3. melléklet a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A korrekciós tényezõk

Megnevezés
A korrekció*

mértéke %-ban

1. Földszinti korrekciók**:
1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség –15
1.2. földszint, alatta levõ, fûtetlen helyiség fölött –10

2. Legfelsõ emeleti korrekciók***:
2.1. lapostetõs épületnél, közvetlenül a tetõ alatt –20
2.2. nem beépített, fûtetlen tetõtér alatt –15
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Megnevezés
A korrekció*

mértéke %-ban

2.3. beépített, fûtetlen tetõtér alatt, illetve tetõtérben –10

3. Sarokhelyiségek korrekciói:
3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külsõ határoló-felülettel
(lehûlõ falfelülettel) rendelkezik 

–10

4. Égtáj szerinti korrekció:
4.1. északi oldal  –5

5. Egyéb korrekciók:
5.1. fûtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség –15
5.2. fûtetlen földszinti helyiség feletti helyiség –10
5.3. fûtetlen lépcsõház, illetve folyosó melletti helyiség  –5

* A korrekciók az épületrész egyes helyiségeire számítandók. Ha egy adott helyiségre egynél több korrekció vonatkozik, abban az esetben a helyiségre
vonatkozó valamennyi korrekciót alkalmazni kell. Fûtési költségmegosztó funkciót ellátó hõmennyiségmérõk alkalmazása esetén az épületrész egyes
helyiségeinek korrekciós tényezõit a korrekciós tényezõvel érintett helyiség fûtött légtérfogatának a teljes épületrész fûtött légtérfogatára jutó
arányában kell számításba venni.
** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, alsó elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.
*** A legfelsõ emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függõleges, felsõ elosztású fûtési rendszerû felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek
légterében hõszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelete
a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékérõl

A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) és d) pontjában, valamint
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában
foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint a 4. alcím tekintetében a 73. § c) pontjában foglalt
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei

1. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.)
8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához
a következõ szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:
a) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl

szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi
tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy

b) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú
jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy 

c) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott
52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, vagy

d) a szakértõ és a fordító jeltolmács képzésrõl szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EüM együttes rendelet alapján kiállított
szakértõ jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány.

2. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmácsnak rendelkeznie kell – az 5. § szerinti bejelentés benyújtását
megelõzõ három év során szerzett – legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlattal (a továbbiakban: tolmácsolási gyakorlat). 
A tolmácsolási gyakorlatba az 1. § a) vagy b) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkezõ személy
esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot is be kell számítani.

(2) A tolmácsolási gyakorlatot az igazolja, aki, vagy akinek jogelõdje a bejelentõt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta.
Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszûnt, vagy a tolmácsolási gyakorlatot a bejelentõ nem foglalkoztatottként
teljesítette, a gyakorlatot a tolmácsolásra irányuló szerzõdéssel és az annak teljesítését igazoló dokumentummal kell
igazolni. 

(3) Az 1. § a) vagy b) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel rendelkezõ személy esetében a képzés
keretében, az 5. § szerinti bejelentés benyújtását megelõzõ három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként
teljesített gyakorlatot a képzõhely igazolja. 

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentõ nevét, lakcímét és 
a tolmácsolási gyakorlat idõtartamát.

3. § (1) A jelnyelvi tolmács az 5. § szerinti bejelentés benyújtásakor nyilatkozik az általa vállalt tolmácsolási típusokról.
(2) A jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, a szakértõ jeltolmács, továbbá a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal rendelkezõ

jelnyelvi tolmács a következõ tolmácsolási típusokat láthatja el:
a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,
b) közoktatás, szakképzés, felsõoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnõttképzés során

a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,
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c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,
d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,
e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás,
f) a jogosult önálló életvitelének elõsegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
g) nagyobb hallgatóság elõtt végzett tolmácsolás,
h) média-tolmácsolás. 

(3) A társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkezõ jelnyelvi tolmács a (2) bekezdés c)–f) pontja szerinti
tolmácsolási típusokat láthatja el.

(4) A relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkezõ jelnyelvi tolmács – az adott tolmácsolási típus önálló
ellátására jogosult jelnyelvi tolmáccsal együttesen – a (2) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti tolmácsolási típusokat
láthatja el. 

4. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmács köteles háromévenként 
a) legalább 60 óra idõtartamú – a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése

érdekében szervezett – továbbképzésen részt venni, valamint 
b) legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) végezni. 

(2) A továbbképzés megszervezésérõl a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter gondoskodik.

2. A bejelentéssel összefüggõ eljárás

5. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásáról szóló bejelentést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál (a továbbiakban:
Hivatal) kell megtenni. 

(2) A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. 
(3) A bejelentéshez mellékelni kell

a) a képesítési feltételek teljesítését tanúsító okirat másolatát, külföldi bizonyítvány vagy oklevél esetén annak
hiteles magyar fordításáról szóló okirat másolatát, valamint az elismerésérõl szóló okirat másolatát,

b) a tolmácsolási gyakorlat meglétét tanúsító igazolást,
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 9. § (3) bekezdés szerinti igazolást.

(4)  Ha a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeirõl
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Jtv.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek,
vagy az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak
alkalmazásával visszaküldi a bejelentõ számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(5) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenõrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentõ nem felel
meg a jelnyelvi tolmácsolás folytatásához szükséges – a Jtv.-ben és az e rendeletben meghatározott – feltételeknek,
ennek közlésével egyidejûleg visszaküldi számára az általa mellékelt dokumentumokat. 

(6) A Hivatal a bejelentést tett, jelnyelvi tolmácsolás folytatására jogosult személyekrõl a – Jtv. 8. § (3) bekezdése szerinti
nyilvántartásként – a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékét (a továbbiakban: Névjegyzék) vezeti.

3. A Névjegyzék vezetése, változások bejelentése

6. § (1) A jelnyelvi tolmács a 4. § szerinti továbbképzés, valamint szakmai gyakorlat teljesítését a Névjegyzékbe történõ
felvétel idõpontjától számítva háromévenként, igazolás benyújtásával köteles bejelenteni a Hivatalnak. 

(2) A továbbképzés teljesítését a továbbképzést végzõ szervezet által kiadott igazolással kell igazolni. Az igazolás
tartalmazza a továbbképzést végzõ szervezet megnevezését, a továbbképzés helyét, idõpontját, idõtartamát,
valamint a továbbképzésen részt vett jelnyelvi tolmács nevét, lakcímét. A szakmai gyakorlat igazolására a 2. § (2) és
(4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A bejelentés elmaradása esetén, vagy ha a benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal határidõ tûzésével és
a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve a szakmai gyakorlat
teljesítésének igazolására. Az igazolásra a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1) A jelnyelvi tolmács a Hivatalnál – legfeljebb három évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kezdõnap és az
idõtartam megjelölésével. Visszamenõleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés idõtartama a szüneteltetés
ideje alatt módosítható.

(2) A szüneteltetés idõtartama a jelnyelvi tolmács továbbképzésen történõ részvételi kötelezettségét nem érinti.
A szüneteltetés idõtartama a szakmai gyakorlat végzéséhez elõírt idõtartamba nem számít bele.
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8. § (1) A Hivatal a Névjegyzékben szereplõ adatokban folyamatosan átvezeti a változásokat, és az aktuális adatokat teszi
közzé.

(2) A Hivatal a jelnyelvi tolmács Névjegyzékbõl való törlésérõl – a Névjegyzék módosulásával egyidejûleg – közleményt
jelentet meg saját honlapján. 

4. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének szabályai

9. § (1) A jelnyelvi tolmácsnak a Névjegyzékbe történõ felvételéért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell
fizetnie. A díj mértéke 8000 Ft.

(2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel
kell megfizetni. 

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történõ
készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.
(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

CXIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni. 

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelethez

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történõ bejelentés adattartalma

1  A bejelentõ családi neve és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, értesítési
címe. 

2. A bejelentõ egyéb elérhetõsége (telefonszám, e-mail cím), valamint egyéb elérhetõség megadása esetén nyilatkozata
arról, hogy hozzájárul-e annak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján való közzétételéhez.1

3. A szakképesítés, rész-szakképesítés vagy bizonyítvány megnevezése, száma, kiállításának helye, idõpontja, a kiállító
intézmény megnevezése.

4. A bejelentõ nyilatkozata az általa vállalt tolmácsolási típus(ok)ról.
5. A bejelentõ nyilatkozata annak tudomásulvételérõl, hogy a Névjegyzékben nyilvántartott adataiban történt

változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak.
6. A bejelentõ nyilatkozata annak tudomásulvételérõl, hogy a Névjegyzékbe történõ felvétel idõpontjától számítva

háromévenként köteles igazolás benyújtásával bejelenteni a továbbképzés, valamint a szakmai gyakorlat teljesítését
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak.

7. A bejelentés kiállításának helye, ideje.
8. A bejelentõ aláírása. 

1 Egyéb elérhetõség megadása nem kötelezõ.
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A vidékfejlesztési miniszter 59/2011. (VI. 29.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
 szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2.  § E rendelet alkalmazásában:]
„h) ügyfél: vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezõgazdasági termelõ, TÉSZ, termelõi csoport, zöldség-
gyümölcs termelõi csoport, nonprofit gazdasági társaság;”

(2) Az R. 2.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2.  § E rendelet alkalmazásában:]
„k) talajvédelmi terv: a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) szerint;”

2.  § Az R. 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az alábbi célterületeken történõ
tevékenységek meg valósításhoz:
a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre; a közcélú létesítmények
belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelõzésére, csökkentésére
irányuló fejlesztésekkel együtt  valósulnak meg (1. célterület);
b) az öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében
ba) az üzemen belüli, támogatott építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),
bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);
c) a melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében
ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),
cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).”

3.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 3.  § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe
a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat;
b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkezõ települési önkormányzat;
c) vízgazdálkodási társulat;
d) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
e) a termelõi csoport;
f) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport;
g) a nonprofit gazdasági társaság.”

(2) Az R. 4.  §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E rendelet alapján támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, ha az ügyfél, szakmai pontszámai elérik 
vagy meghaladják az 1. célterület esetén a 10 pontot, a 2.1. és 2.2. célterületek esetén a 10 pontot, a 3.1. célterület és
3.2. célterületek esetén a 10 pontot.”

4.  § Az R. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, az öntözés üzemi (2.1 célterület) és a melioráció üzemi
(3.1 célterület) beruházásainak fejlesztésére benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett
kötelezõ képzésen
a) a természetes személy ügyfél esetén
aa) az ügyfél saját maga, vagy
ab) teljes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,
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b) a nem természetes személy ügyfél esetén

ba) teljes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,

bb) vezetõ tisztségviselõje,

bc) tagja,

c) családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetõje vagy tagja

köteles részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt.”

5. § Az R. 6. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A jogcím keretösszege 7 195 539 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon

az MVH-hoz. A formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok,

b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.”

(2) Az R. 7. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(5) A támogatási kérelemhez a 3. § c) pontjaiban megjelölt célterületek (3.1. és 3.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi

okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:]

„b) a Tftv. szerint”

(3) Az R. 7. § (5) bekezdés b) pontja a következõ bc) és bd) alpontokkal egészül ki:

[(5) A támogatási kérelemhez a 3. § c) pontjaiban megjelölt célterületek (3.1. és 3.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi

okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

b) a Tftv. szerint]

„bc) az ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerõs engedélyét;

bd) ingatlanügyi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság nyilatkozatát, mely

szerint hatósági engedély nem szükséges.”

7. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek)

– amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerülnek benyújtásra –]

„b) a Tftv. szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyének

hiteles másolatát,”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[(2) Az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek)

– amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerülnek benyújtásra –]

„c) a Tftv. szerint ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerõs

engedélyének hiteles másolatát.”

(3) Az R. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:]

„b) az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvételrõl szóló igazolást. Amennyiben a kötelezõ képzésen nem

az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott személy vett részt, úgy csatolni kell az arról szóló igazolást,

hogy legkésõbb a képzés megtartásának idõpontjától kezdõdõen a képzésen résztvevõ és az ügyfél között az 5. §

(3) bekezdése szerinti jogviszony fennáll.”

8. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
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9.  § Hatályát veszti
a) az R. 4.  § (8) bekezdése;
b) az R. 6.  § (3) bekezdése,
c) az R. 7.  § (8) bekezdése;
d) az R. 9.  § (1) bekezdés a) pontja;
e) az R. 12.  §-a;
f) az R. 1. számú melléklete.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A területi vízgazdálkodás fõmûvekkel összehangolt fejlesztésre kijelölt területei

A B

1. Berettyó-Sebes Körös közti tájegység. Alsó-Nyírvíz tájegység.
Fürjéri öblözet

Hajdú Bihar megye

2. Algyõi belvízrendszer Bács-Kiskun és Csongrád megye
3. Kraszna balparti belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4. Királyéri öblözet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hajdú-Bihar megye
5. Réhelyi, Szeghalmi, Gyomai belvízrendszer Békés megye-Hajdú Bihar megye
6. Túr-belvíz fõcsatorna és Tapolnok-Kömörõ térsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
7. Doba-milléri öblözetek Jász-Nagykun-Szolnok megye
8. Hármas-Körös jobbparti tájegység Jász-Nagykun-Szolnok megye
9. Kígyós Fõgyûjtõ csatorna öblözete Bács-Kiskun megye

10. Felsõszabolcsi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
11. Tisza-Maroszugi, Sámsoni belvízrendszer Csongrád megye-Békés megye
12. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer Jász-Nagykun-Szolnok megye
13. Dél-Pest megyei tájegység Pest megye
14. Dél-Dunavölgyi tájegység Bács-Kiskun megye
15. Dél-Borsodi tájegység Borsod-Abaúj-Zemplén megye
16. Mezõberényi és Dögös-Kákafoki belvízrendszerek Békés megye
17. Sárréti tájegység és Kösely öblözet Hajdú-Bihar megye-Békés megye
18. Alsó Szigetköz Gyõr-Moson-Sopron megye
19. Kelet Baranyai Tájegység Baranya megye
20. Nyíri belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
21. Cece-Õsi belvízrendszer Fejér megye
22. Rinya térség Somogy megye
23. Gyála, Maros balparti belvízrendszer, Percsorai öblözet Csongrád megye
24. Tisza-Kunság térsége Bács-Kiskun megye
25. Taktaköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye
26. Bodrogköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye
27. Dél-Heves síkvidék öblözetei Heves megye
28. Beregi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
29. Kurcza térség (Szentes) Csongrád megye
30. Vidre-éri belvízrendszer (Csongrád) Csongrád megye
31. Dél-Tolna öblözet Tolna megye

”
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2. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelés
1. A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

A. B. C.

1. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

2. Szakmai szempontok
3. Vonalas létesítmények*
4. Vízkárelhárítás, belvízvédekezés

hatékonyságának elõsegítése
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

5

5. Mezõgazdasági termelés biztonságának
emelése, vizek és vizes élõhelyek
ökológiai állapotának megõrzése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

2

6. Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó
létesítményekhez

Engedélyezési terv vagy mûszaki leírás
és tervdokumentáció alapján

3

7. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

10

8. Tározók**
9. Vízkárelhárítás, belvízvédekezés

hatékonyságának elõsegítése
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

5

10. A tározó öntözési célú hasznosításra is
alkalmas

Engedélyezési terv vagy mûszaki leírás
és tervdokumentáció alapján

2

11. Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár
(záportározó) elhárító hatás.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

3

12. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

10

13. Összesen: max. 20
14. Horizontális szempontok
15. A támogatási kérelem benyújtását

megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak 
átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17

16. Az megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

17. Összesen: max. 22
18. Egyéb szempontok
19. Ha az ügyfél nem természetes személy
20. Helyi/Megyei/Országos Cigány

Önkormányzat nyilatkozata
Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

21. Nõk foglalkoztatása Fõlap
22. A foglalkoztatottak számának több,

mint 50%-a nõ
5

23. A foglalkoztatottak számának 
20–50%-a nõ

2

24. A foglalkoztatottak számának kevesebb, 
mint 20%-a nõ, de legalább 1 fõ

1

25. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

26. Ha az ügyfél természetes személy
27. Az ügyfél nõ Fõlap 4
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28. Az ügyfél roma származású Fõlap 1
29. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

30. Összesen: max. 8
31. Pénzügyi terv önkormányzat,

vízgazdálkodási társulat, mezõgazdasági
termelõ esetén összesen

max. 20 pont

32. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont
33. Mindösszesen: max. 100
34. Kommunikációs terv (+)1
35. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

2. Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

36. A. B. C.

37. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

38. Szakmai szempontok
39. Öntözés üzemi létesítményei*
40. Az öntözött terület kisebb vagy egyenlõ

20 ha-nál
Mûszaki leírás és tervdokumentáció 5

41. Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb,
mint 4 bar nyomású –, kis és közepes
intenzitású, esõztetõ, valamint
mikroöntözõ berendezések alkalmazása.

Mûszaki leírás és tervdokumentáció,
engedélyezési terv

Igen: 5 Nem: 0

42. A beruházás vízvisszatartó tározó építését 
is tartalmazza

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Vízjogi engedély alapján

3

43. Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû
kihasználtságának fokozása

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet 
igazolása

2

44. A fejlesztés kizárólag felszíni vízkészletre
támaszkodik.

Vízjogi engedély alapján 3

45. A beruházás közösségi
öntözõvízszolgáltató mûbõl nyeri az
öntözõvizet

Vízjogi engedély alapján 2

46. Öntözés közösségi létesítményei**
47. Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû

kihasználtságának fokozása
Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Vízjogi engedély alapján

10

48. Új öntözõvízszolgáltató mû Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5

49. A kiszolgálni tervezett öntözésre
berendezett terület nagysága

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Nagyobb, vagy egyenlõ
mint 50, akkor

5 pont
ha kisebb mint 50 ha:

0 pont
50. Összesen: max. 20
51. Horizontális szempontok
52. A támogatási kérelem benyújtását

megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak 
átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17
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53. A megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

54. Összesen: max. 22
55. Egyéb szempontok
56. Ha az ügyfél nem természetes személy
57. Helyi/Megyei/Országos Cigány

Önkormányzat nyilatkozata
Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

58. Nõk foglalkoztatása Fõlap
59. A foglalkoztatottak számának több,

mint 50%-a nõ
5

60. A foglalkoztatottak számának 
20–50%-a nõ

2

61. A foglalkoztatottak számának kevesebb, 
mint 20%-a nõ, de legalább 1 fõ

1

62. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

63. Ha az ügyfél természetes személy
64. Az ügyfél nõ Fõlap 4
65. Az ügyfél roma származású Fõlap 1
66. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

67. Összesen: max. 8
68. Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ,

termelõi csoport, zöldség-gyümölcs
termelõi csoport, nonprofit gazdasági
társaság, vízgazdálkodási társulat esetén
összesen

max. 20 pont

69. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont
70. Mindösszesen: max. 100
71. Kommunikációs terv (+)1
72. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

3. Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

73. A. B. C. 

74. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

75. Szakmai szempontok
76. Üzemi melioráció*
77. Az ügyfél komplex meliorációt valósít

meg. (Legalább a vízrendezés és
területrendezés elemeibõl egyaránt tervez 
beavatkozást)

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

78. Talajvédelmi funkciója van MgSZH szakvéleménye alapján 5
79. Talaj-vízháztartást javító funkciója van MgSZH szakvéleménye alapján 5
80. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti

vízgazdálkodási terület részét képezi
5

81. Közösségi létesítmények**
82. Kapcsolódik védett területek

vízellátásához
Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

83. Vízvisszatartó, tározó létesítményeket
tartalmaz

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5
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84. Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5

85. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

5

86. Összesen: max. 20
87. Horizontális szempontok
88. A támogatási kérelem benyújtását

megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak
átlaglétszámának szinten tartása (legalább 
1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17

89. A megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

90. Összesen: max. 22
91. Egyéb szempontok
92. Ha az ügyfél nem természetes személy
93. Helyi/Megyei/Országos Cigány

Önkormányzat nyilatkozata
Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

94. Nõk foglalkoztatása Fõlap
95. A foglalkoztatottak számának több,

mint 50%-a nõ
5

96. A foglalkoztatottak számának
20-50%-a nõ

2

97. A foglalkoztatottak számának
kevesebb, mint 20%-a nõ, de legalább
1 fõ

1

98. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

99. Ha az ügyfél természetes személy
100. Az ügyfél nõ Fõlap 4
101. Az ügyfél roma származású Fõlap 1
102. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

103. Összesen: max. 8
104. Pénzügyi terv termelõi csoport,

zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
nonprofit gazdasági társaság esetén

max. 20 pont

105. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont
106. Mindösszesen: max. 100
107. Kommunikációs terv (+)1
108. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

Az egy és kettõ csillaggal (*, **) jelzett értékelési szempontok együttes megvalósulása esetén a magasabb pontszámot
kell figyelembe venni.
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Pénzügyi terv pontozása

1. Pénzügyi terv önkormányzat esetén

2. Saját bevételek aránya A bázisévben* a saját bevételek aránya az
összes bevételhez képest 20% feletti

6

Ha 15,01% és 20 % között van 3 
Ha 10% és 15% között van 1
Ha 10% alatti 0

3. Felhalmozási kiadások Bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az 
összes kiadáshoz képest 13% feletti

6

ha 9,01% és 13% között van 3
ha 5% és 9% között van 1
ha 5% alatti 0

4. Üzemeltetési vizsgálat Az önkormányzat területén a belvízzel
veszélyeztetett területek aránya a bázisévhez*
képest a támogatási határozat kézhezvételét
követõ harmadik évben hány százalékkal
csökken.

max.: 6

10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont
adható, de maximum 6 pont.

5. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket)

2

Amennyiben a bázisévben* a költségvetési
hozzájárulások fedezik a mûködési költségek
100%-át

6. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén

2. A befektetett eszközök változása A befektetett eszközök változása:
– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett
eszközök változása a támogatási határozat
kézhezvételét követõ harmadik évben eléri a
beruházás 110%-át

4

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb, mint 110%,
akkor

2

Ha eléri a 90%-át, de kisebb, mint 100%, akkor 1
Ha 90% alatti, akkor 0

3. Az ügyfél értékelése Likviditás:
Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) 
értéke a bázisévben* nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlõ, 
mint 1,5

1

4. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket)
Amennyiben a bázisévben* a költségvetési
hozzájárulások fedezik a mûködési költségek
100%-át

1

5. Terv adatok értékelés Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) 
értéke a támogatási határozat kézhezvételét
követõ 3. évben nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlõ, 
mint 1,5

1
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6. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket). Amennyiben a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évben a
költségvetési hozzájárulások fedezik a
mûködési költségek 100%-át

1

7. Üzemeltetési vizsgálat A beruházással érintett mû vízgyûjtõ területén 
a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a
támogatási határozat kézhezvételét követõ
harmadik évben hány százalékkal csökken.
10 százalékpontonkénti csökkenésre 2 pont
adható, de maximum 8 pont

8

8. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv termelõi csoport, zöldség-gyümölcs termelõi csoport esetén

2. Vállalatértékelés A bázisévben* az egy tagra jutó árbevétel
értéke meghaladja a 16 millió forintot

5

ha a 12 millió forintot, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 16 millió forint

4

ha a 8 millió forintot, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 12 millió forint

3

Induló TCS esetében a számítást a támogatási 
határozat kézhezvételét követõ 3. év
tervadatai alapján kell elvégezni.

3. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata I

Ha az 1 tagra jutó árbevétel a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évre nézve
a benyújtás évéhez képest több, mint
20%-kal bõvül

4

ha több, mint 10%-kal, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 20% a bõvülés

2

Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó 
árbevétel a 9,6 millió forintot

4

ha a 8,8 millió forintot, de kevesebb, mint 9,6
millió forint

2

4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata II.

Ha a támogatási határozat kézhezvételét
követõ 3. évi árbevétel értéke, a bázisévi*
árbevételéhez képest eléri a támogatás
1,2-szeresét, de kevesebb, mint az 1,4-szerese

3

Ha eléri a támogatás 1,4-szeresét 6
5. Pénzügyi terv

üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata III.

Az üzem által a bázisévhez* képest a
támogatási határozat kézhezvételét követõ 3.
évre vállalt befektetett eszközök
növekménye, meghaladja a 25%-ot

5

Ha 20,01-25% 4
Ha 15,01-20% 3
Ha 10,01-15% 2
Ha 5-10% 1
Ha 5% alatti 0

6. Összesen: max. 20
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1. Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ esetén

2. Értékesítés nettó árbevétele Ha az értékesítés nettó árbevétele a bázisévet* 
követõ 3. évre 15% vagy azt meghaladó
mértékben növekszik

8

Ha 13,01-15% 7
Ha 11,01-13% 6
Ha 9,01-11% 5
Ha 7,01-9% 4
Ha 5,01-7% 3
Ha 3,01-5% 2
Ha 1-3% 1
Ha 1% alatti 0

3. Adózás elõtti eredmény vizsgálata Az adózás elõtti eredmény a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. és 4. évben
pozitív

6

Amennyiben a két év közül csak az egyikben
pozitív, akkor

3

4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez* képest a
támogatási határozat kézhezvételét követõ
3. évre vállalt mezõgazdasági terület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 6 pont.

6

5. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság esetén

2. Az ügyfél értékelése Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú
kötelezettségek) értéke a bázisévben*
nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy
egyenlõ, mint 1,3

2

3. Pénzügyi stabilitás Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú
kötelezettségek) értéke a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évben
nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy
egyenlõ, mint 1,3

2

4. Pénzügyi terv üzemeltetési
hatékonyság vizsgálata

A befektetett eszközök változása:
– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett
eszközök változása a támogatási határozat
kézhezvételét követõ harmadik évben
meghaladja a beruházás 110%-át

5

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 110%, akkor

3

Ha nagyobb 90%-nál, de kisebb, mint 100%,
akkor

1

Ha 90% alatti, akkor 0
5. Terv adatok értékelése A beruházással érintett mû vízgyûjtõ

területén a bázisévhez* képest a támogatási
határozat kézhezvételét követõ elsõ 3 évre a
fejlesztéssel érintett (meliorált, öntözhetõ)
területek aránya nõ, akkor
10 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

5

6. Összesen: max. 20
”

* Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év, induló ügyfél esetén a támogatási
kérelem benyújtását követõ elsõ teljes gazdasági év.
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3. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális tartalma

1. 1. célterület esetén:

2. Mûszaki leírás

3. A beruházás alapadatai:

4. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve

5. a beruházás helye (külterület megnevezése),

6. a beruházás jellege: új, felújítás,

7. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

8. a tervezett létesítmények leírása:

9. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

10. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)

11. kapcsolódása a vízrendszerhez,

12. belvízvédekezés, vízkárelhárítás hatékonyságának értékelése, mezõgazdasági termelés biztonsága
emelésének értékelése, vizek és vizes élõhelyek ökológiai állapota megõrzésének értékelése, tározó többcélú
hasznosításának leírása,

13. Rajzok

14. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

15. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (létesítmények, nyomvonalak, területi határok
jelölésével).

16. 2. célterület esetén:

17. Mûszaki leírás

18. a beruházás alapadatai:

19. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve

20. a beruházás helye (külterület megnevezése),

21. a beruházás jellege: új, felújítás,

22. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

23. az öntözõtelep bruttó területe (öntözött terület):

24. lineár, körforgó rendszer területei (ha),

25. mikroöntözõ rendszer területei (ha),

26. tömlõs, csévélõdobos rendszer területei (ha),

27. egyéb öntözési mód területei (ha),

28. a tervezett öntözési üzem alapadatai:

29. az öntözési mód megnevezése,

30. az öntözõtelep bruttó területe (ha),

31. az évente öntözött nettó terület (ha),

32. az öntözés mértékadó vízsugárigénye (m3/h, m3/s),

33. az éves vízigény (m3),

34. öntözött növények,

35. a tervezett létesítmények leírása:

36. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.),

37. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek, nyomásviszonyok),

38. kapcsolódása a vízrendszerhez.

39. Rajzok

40. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000
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41. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévõ, mind pedig a tervezett
létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

42. 3. célterület esetén:

43. Mûszaki leírás

44. a beruházás alapadatai:

45. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe,

46. a beruházás helye (külterület megnevezése),

47. a beruházás jellege: új, felújítás,

48. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

49. a tervezett létesítmények leírása:

50. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

51. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)

52. kapcsolódása a vízrendszerhez,

53. talajvédelmi, talajvíz-háztartási funkciók értékelése.

54. Rajzok

55. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

56. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévõ, mind pedig a tervezett
létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 43/2011. (VI. 29.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 32/A. § (5) bekezdésében és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvénynek
az Alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról  szóló 2011. évi
LXI. törvény 5. §-ában foglaltak alapján:

dr. Dienes-Oehm Egont,
dr. Balsai Istvánt,
dr. Pokol Bélát,
dr. Szalay Pétert és
dr. Szívós Máriát

2011. szeptember 1-jei hatállyal az Alkotmánybíróság tagjává

megválasztja.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 44/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Bencsik János országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Bencsik János országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Tatabányai Városi
Bíróság 5. B. 291/2011/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 45/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Gyõri Városi Bíróság
B. 1455/2010/6. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 46/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát az Esztergomi Városi
Bíróság 3. B. 329/2011/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 47/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Németh Szilárd István országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Németh Szilárd István országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 1. B. 34.203/2011/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

  * A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 72. szám 15353



Az Országgyûlés 48/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Debreceni Városi Bíróság
74. B. 717/2011/3. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 49/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Rubi Gergely országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Debreceni Városi Bíróság
B. 258/2011/9. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 50/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Schmidt Csaba országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Schmidt Csaba országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Tatabányai Városi
Bíróság 5. B. 291/2011/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

  * A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.

15354 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 72. szám



Az Országgyûlés 51/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Seszták Oszkár országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Seszták Oszkár országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Debreceni Városi
Bíróság 74. B. 129/2011. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 52/2011. (VI. 29.) OGY határozata
Zagyva György Gyula országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Zagyva György Gyula országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Legfõbb Ügyész
KF. 8002/2010/8-I. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 53/2011. (VI. 29.) OGY határozata
az országgyûlési képviselõk számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
elõkészítésérõl  szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról***

1. Az országgyûlési képviselõk számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform elõkészítésérõl  szóló 37/2010.
(VI. 16.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A választójogi reformot elõkészítõ albizottság legkésõbb 2011. október 31-ig készítsen törvényjavaslatot
az országgyûlési képviselõk választásának új szabályairól, amelyet az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság – széles körû társadalmi vitát követõen – legkésõbb 2011. december 31-ig terjesszen az Országgyûlés elé.”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

  * A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
 ** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 54/2011. (VI. 29.) OGY határozata
a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta
a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni
következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról*

Az Országgyûlés – a magyar nép, a jelen és az eljövendõ generációk egészséges és hazai élelmiszerhez való jogáért viselt
felelõsségére tekintettel – kinyilvánítja, hogy Magyarországon a cukoripar területén olyan intézkedések (privatizáció,
kötelezettségvállalások, állami támogatások, gyárbezárások, cukorreform, diverzifikáció stb.) történtek az elmúlt több mint két
évtizedben, amelyek erõsen feltételezhetõen, az eredeti szándékokkal ellentétesen, a nemzeti érdekeket súlyosan sértve, az ágazat
katasztrofális leépüléséhez vezettek. Az értékesítési és privatizációs szerzõdéseket a nemzetgazdaság érdekeire való tekintettel
meg kell vizsgálni, ellenõrizni kell az abban foglaltak betartásának pontosságát. A jelenlegi helyzetet eredményezõ esetleges
emberi mulasztások elõfordulását alapos körültekintéssel meg kell vizsgálni és a még fennálló kedvezõtlen folyamatokat – a jövõre
tekintettel – minden lehetséges eszközzel meg kell állítani, illetve kedvezõ irányba kell fordítani. A kedvezõtlen folyamatokért,
cselekményekért viselt személyes – büntetõjogi vagy politikai – felelõsséget mihamarabb meg kell állapítani, ezért a jelenlegi
állapotokhoz vezetõ folyamatok vizsgálatára az Országgyûlés az alábbi határozatot hozza.

1. Az Országgyûlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint a 36. § (2) bekezdése alapján, a cukorgyárak privatizációját,
valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar
álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményei vizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre, amelynek neve:
„A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi
cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság"
(a továbbiakban: Bizottság).

2. A vizsgálat tárgya a következõ kérdések tisztázása:
a) a cukoripar privatizációja során milyen mulasztások történtek, milyen privatizációs döntések, megállapodások

születtek, azokhoz kapcsolódóan az új tulajdonosok felé milyen kikötések kapcsolódtak, betartották-e azokat,
b) ki, mikor, és hogyan ellenõrizte az új tulajdonosok által vállalt kötelezettségek betartását,
c) milyen jogszabályi felhatalmazás, irányelvek és szakmai szempontok alapján születtek döntések a cukoripari

privatizáció folyamatáról,
d) a koncepcióalkotásban, pályázati és döntéshozatali folyamatban mely állami és kormányzati szervek voltak

érintettek (elõkészítés, döntés, ellenõrzés),
e) milyen felelõsség terheli ez ügyben a korábbi ciklusok – különös tekintettel a szocialista–szabad demokrata

koalíciók – kormányzatát, mennyiben szolgálta a privatizáció a hozzájuk köthetõ gazdasági érdekkörök céljait,
f) az egyes üzemek értékesítésébõl befolyt vételár miként aránylott azok valós piaci értékéhez,
g) milyen okra vezethetõ vissza, hogy az elidegenített üzemek jellemzõen külföldi tulajdonba kerültek,
h) az Európai Unió 2004. évi csatlakozásunkkor hatályban lévõ cukorrendtartása, majd az azt követõ többlépcsõs

cukorrendtartási reform elõkészítési és döntési folyamatában milyen álláspontot, milyen szakmai alapon és
milyen cél elérése érdekében képviselt Magyarország? A 2004-tõl hivatalban lévõ miniszterelnökökhöz és
szaktárcavezetõkhöz milyen döntések, milyen általuk képviselt magyar álláspont, adminisztratív intézkedések
köthetõk, amelyek lehetõvé tették a jelenlegi helyzet kialakulását,

i) az intézkedések milyen hatással voltak, vannak a hazai cukorrépa-termesztésre, a cukorpiaci helyzetre és az
árakra, a szakágazati foglalkoztatásra, továbbá a kapcsolódó mûszaki fejlesztésre és kutatásra?

3. A Bizottság mûködésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit, az 50/2003. (XI. 5.)
AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

4. A Bizottság a munkájáról a Házszabály 36. §-ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ jelentést készít, amelyet a
megbízatásának kezdetétõl számított 180 napon belül benyújt az Országgyûlésnek.

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. A Bizottság 16 tagból áll, tagjai országgyûlési képviselõk. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást az
alábbiak szerint:
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség: 6 fõ
Kereszténydemokrata Néppárt: 2 fõ
Magyar Szocialista Párt : 3 fõ
Jobbik Magyarországért Mozgalom : 3 fõ
Lehet Más a Politika: 1 fõ
Független: 1 fõ

6. A Bizottság társelnökei személyére a Házszabály 36. § (4) bekezdése alapján a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a
Magyar Szocialista Párt képviselõcsoportjai tesznek elõterjesztést – a bizottsági tagságra jelölt képviselõk közül – az
Országgyûlés elnökének.

7. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját, valamint a 2. pont a)–i) bekezdéseit érintõ
vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája során a
feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a Bizottság 
rendelkezésére bocsátani, illetõleg köteles a Bizottság elõtt megjelenni.

8. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyûlési határozat közzétételekor kezdõdik.
9. A Bizottság mûködése a 4. pont szerint benyújtott jelentésrõl szóló országgyûlési határozat meghozataláig, illetve a

jelentés benyújtására nyitva álló határidõ eredménytelen leteltéig tart.
10. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
11. A Bizottság feladatának ellátásához szakértõket vehet igénybe. Mûködésének költségeit az Országgyûlés

költségvetésébõl kell fedezni.
12. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 55/2011. (VI. 29.) OGY határozata
a privatizációs szerzõdések környezetvédelmi és természetvédelmi elõírásainak a Kormány általi
felülvizsgálatáról*

1. Az Országgyûlés – Magyarország természeti értékei, az épített és a természetes környezet védelme, az ökológiai
egyensúly megtartása, az állampolgárok lakóhelyének és gazdálkodási területeinek megóvása, az élõ környezetre
biztonságos és fenntartható ipari termelés, a munkahelyek megtartása, a környezet- és természetkárosítás
költségeinek megtérítése érdekében – a 2010. október 4-ei kolontári ipari és természeti katasztrófa következményeit
és tanulságait észlelve – felkéri a Kormányt, hogy
a) a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 1989. január 1-jei hatálybalépésétõl 2010. május 29-éig,

a Magyar Állam által az állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek értékesítésére megkötött, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál (MNV Zrt.) fellelhetõ szerzõdések, különösen
azok környezetvédelmi, környezetbiztonsági, természetvédelmi és kulturális örökségvédelmi pontjainak a másik
szerzõdõ fél (felek) általi teljesítését 2012. május 31-ig az Állami Számvevõszéket tájékoztatva vizsgálja meg,

b) a vizsgálat eredményét 2012. június 15-ig terjessze az Országgyûlés elé.

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt annak – az Állami Számvevõszék tájékoztatása mellett történõ – vizsgálatára, hogy
az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek értékesítésére 1990. szeptember 30. és 2010. október 3.
között megkötött szerzõdések környezetvédelmi, környezetbiztonsági és természetvédelmi pontjainak a másik
szerzõdõ fél (felek) általi teljesítését célszerû-e megvizsgálni, ha igen, milyen körben és szempontok alapján.
A Kormány a 2. pont szerinti vizsgálatot az 1. pont szerinti határidõig folytassa le és a vizsgálat eredményét az ott
megjelölt határidõig terjessze az Országgyûlés elé.

3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy abban az esetben, ha a vizsgálatok eredményei ezt indokolják, 2012. június
30-ig terjesszen be törvényjavaslatot állami vagy önkormányzati vagyon értékesítése esetén a jelenleginél szigorúbb
elõírások megállapítása érdekében.

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

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 56/2011. (VI. 29.) OGY határozata
a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek
besorolásának feltételrendszerérõl szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszerérõl szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatot (a továbbiakban: OGY határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az OGY határozat IV. fejezete a következõ 6a. ponttal egészül ki:
„6a. A leghátrányosabb helyzetû kistérségnek minõsíthetõ az a súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával
sújtott térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál mûködésének beindítása
tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlõdési lehetõségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza. A
súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott települések a súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával
sújtott kistérségekkel azonos elbírálásban részesülnek. A természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek,
települések meghatározásának szempontjait a 4. számú melléklet tartalmazza.”

2. Az OGY határozat IV. fejezet 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Azokra a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkezõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekre, amelyekben az
ország lakónépességének 10%-a él, felzárkóztatásuk érdekében alapvetõen európai uniós forrásokra építve komplex
programot kell kidolgozni, és annak megvalósítását kiemelten szükséges támogatni. A 6a. pontban meghatározott
súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségekre külön komplex programot kell kidolgozni.”

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. Az OGY határozat a következõ 4. számú melléklettel egészül ki:
„4. számú melléklet a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz
Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek, települések meghatározásának szempontjai
Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségnek, településnek kell minõsíteni azt a kistérséget, vagy
települést, ahol
a) ár- vagy belvízi elöntés, töltésszakadás,
b) rendkívüli idõjárás,
c) a térséget vagy települést fokozottan veszélyeztetõ környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés, így például
felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg – szennyezõdése; légszennyezettség; veszélyes hulladék okozta
környezetkárosítás; tûzpusztítás,
d) súlyos károkat okozó felszínmozgások,
e) a veszélyes tevékenység során fellépõ havária,
f) a biztonságot kedvezõtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését elõidézõ esemény,
g) tömeges megbetegedést elõidézõ kórokozók megjelenése
a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, alapvetõ ellátását, a terület megközelíthetõségét, a mezõgazdasági vagy ipari
termelést, és ezen tényezõk együttesét súlyosan veszélyezteti, azokat tartósan  ellehetetlenítõ állapot alakult ki.”

4. Jelen országgyûlési határozat a közzétételét követõ 15. napon lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozata
a gyorsforgalmi- és a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervérõl

A Kormány az útberuházások programjának hosszú távú meghatározása és a kapcsolódó gazdasági folyamatok tervezhetõsége
érdekében, a Nemzeti Együttmûködési Programnak és az Új Széchenyi Tervnek megfelelõen a következõ határozatot hozza.

1.  A Kormány elfogadja
a) a gyorsforgalmi- és a fõúthálózat nagytávú tervét (a továbbiakban: Terv), amelyet – M = 1:250 000

méretarányban – az 1. melléklet tartalmaz,
b) az a) pontban foglaltakkal összhangban a gyorsforgalmi- és a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési programját

(a továbbiakban: Fejlesztési Program), amely a 2. melléklet szerinti új nyomvonalú építéseket és kapacitásbõvítést
eredményezõ fejlesztéseket foglalja magában.

2. A gyorsforgalmi- és a fõúthálózat Tervben meghatározott útjait – az abban foglalt mûszaki jellemzõkkel és hálózati
elrendezéssel – a Fejlesztési Program végrehajtása, valamint a nagytávú fejlesztések helybiztosítására irányuló
intézkedések során a Terv léptékének megfelelõ pontossággal kell figyelembe venni.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 72. szám 15359



3. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT-törvény) 2013. évi
módosítását a Terv hálózati rendszerének figyelembevételével kell elõkészíteni. A kiemelt térségi, valamint a megyei
területrendezési terveket a hatályos OTrT-törvénnyel összhangban a Terv hálózati rendszerének és a területrendezési
jogszabályok figyelembevételével kell elkészíteni. A környezetvédelmi és építési engedélyezésre elõkészített
útépítések tervezésénél a nyomvonalak kijelölésére vonatkozóan jogszabályban elõírt gazdasági, társadalmi és
környezeti szempontok értékelését tartalmazó döntés-elõkészítõ tanulmány vagy tanulmányterv és környezeti
(beleértve örökségvédelmi) vizsgálat eredménye alapján a Terv helybiztosításra irányuló nyomvonalaitól el lehet térni.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

4. A Fejlesztési Program egyes ütemei fejlesztéseinek elõkészítését és megvalósítását a beruházások programban foglalt
mûszaki jellemzõinek figyelembevételével, továbbá az ütemek sorrendjében, a beruházás elõkészítésének az
elõrehaladása és a finanszírozási feltételek függvényében kell végrehajtani.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

5. A finanszírozási feltételeket a 2014–2020. évi és a 2021–2027. évi közösségi támogatások, a megtett úttal arányos
útdíj-rendszer bevételei és a költségvetés hosszú távú lehetõségeinek függvényében úgy kell alakítani, hogy
a program legkésõbb 2027-ig végrehajtható legyen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

6. A várhatóan rendelkezésre álló fejlesztési keretekbõl finanszírozható programütem beruházásainak elõkészítését
magas szintig, a további programütemek beruházásainak elõkészítését alacsonyabb szintig szükséges biztosítani,
figyelembe véve azt is, hogy a késedelmet szenvedõ beruházások miatt elõkészített tartalékprojektek körét a sorban
következõ programütem beruházásai adják.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatos

7. A Fejlesztési Program fejlesztéseit figyelembe véve elõ kell készíteni és a Kormány elé kell terjeszteni a meglévõ
gyorsforgalmi úthálózat és a fõúthálózat 2020-ig tartó (kapacitásbõvítéssel nem járó) felújítási programját.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. május 31.

8. A Fejlesztési Program gyorsforgalmi úti, illetve gyorsforgalmi úttá fejleszthetõ fõúti fejlesztéseit figyelembe véve elõ
kell készíteni a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény módosítását.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. december 31.

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

10. Hatályát veszti az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú
feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2. melléklet az 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz

A gyorsforgalmi- és a fõúthálózat hosszú távú fejlesztési programja

I. programciklus (munkaütemezés szerint 2011–2016)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0 autóút 11. sz. fõút – M10 autóút közötti szakasz4 2x2 7,1 autóút 2x2
M2 autóút M0 autóút – Vác dél4 2x2 12,3 autóút 2x2
M4 autópálya Üllõ3 – Törökszentmiklós nyugat4 2x2 89,8 autópálya 2x2
M4 autópálya Berettyóújfalu (M35 autópálya) – országhatár4 2x2 31,2 autópálya 2x2
M8 autóút Körmend kelet – országhatár4 2x2 29,2 autóút 2x2
M8 autóút Nagykörös dél (441. sz. fõút) – Szolnok nyugat4 2x1 34,9 autópálya 2x2

M8/710 fõút 710. sz. fõút M7 csomópont – Balatonakarattya 2x1 2,8 autóút 2x2
M15 autópálya M1 autópálya – országhatár között kapacitásbõvítés4 2x2 12,8 autópálya 2x2
M30 autóút Tornyosnémeti – országhatár 2x2 1,5 autóút 2x2
M35 autópálya Debrecen (4. sz. fõút) – Berettyóújfalu 

(M4 autópálya) a Debrecen déli elkerülõvel 
M35 – 47. sz. fõút között (2x1 fõút)

2x2 24,8 autópálya 2x2

M43 autópálya Makó – országhatár4 2x2 22,7 autópálya 2x2
M44 autóút Kunszentmárton kelet – Kondoros kelet4 2x1/35% 2x2 46,6 autóút 2x2
M60 autóút/fõút5 58. sz. fõút – Pellérd délkelet és fõúti visszakötés a

6. sz. fõútig
2x1 14,0 autópálya 2x2

M85 autóút Gyõr – Csorna (Csorna keleti és délnyugati
elkerülõvel)4

2x2 28,3 autóút 2x2

M86 autóút Csorna – Szombathely4 2x2 52,3 autóút 2x2
8 kiemelt fõút Székesfehérvár – Herend

(Székesfehérvár–Feketehegy és Várpalota elkerülõ,
M7 kezdõcsomópont fejlesztése, Veszprém déli
elkerülõn és Márkó nyugat – Herend nyugat között
kapacitásbõvítés)4

2x2 48,4 kiemelt fõút
2x2

21 kiemelt fõút elõzési szakaszok I. ütem 2x2 9,4 kiemelt fõút
2x2

26 fõút Sajószentpéter elkerülõ I. ütem 
11+540+ 15+400 km. sz. között4

2x1 5,3 kiemelt fõút
2x2

26 fõút Sajószentpéter–Kazincbarcika elkerülõ II. ütem 2x1 6,6 kiemelt fõút
2x2

26 fõút Miskolc északi elkerülõ II. ütem4 2x1 8,2 kiemelt fõút
2x2

32 fõút 32. sz. fõút Jászberény elkerülõ (III. ütem)4 2x1 3,9 fõút 2x1
37 fõút Szerencs átkelési szakasz kapacitásbõvítés, elõzési

szakasz Gesztely térségében
2x2 4,6 kiemelt fõút

2x2
41  fõút  Vásárosnamény délkeleti tehermentesítõ út4 és 6 2x1 1,6  fõút 2x1
47 fõút Hódmezõvásárhely északi elkerülés 2x1 11,0 autóút 2x2
52 fõút Solt északi elkerülõ 2x1 5,8 fõút 2x1
55 fõút 55. sz. fõút Mórahalom elkerülõ 2x1 6,2 fõút 2x1
62 fõút Seregélyes, Perkáta, Szabadegyháza iparterület

elkerülõ
2x1 16,8 fõút 2x1

67 fõút Somogyaszaló, Mernye, Somogybabod elkerülõ4 2x1 30,5 kiemelt fõút
2x2

68 fõút Nagyatád és Marcali elkerülõ4 2x1 10,4 fõút 2x1
76 fõút Balatonszentgyörgy elkerülõ4 2x1 5,3 autóút 2x2
76 fõút Fenékpuszta elkerülõ 76–714 2x1 2,8 fõút 2x1
82 fõút Veszprém, Gyulafirátót elkerülõ4 2x1 6,0 fõút 2x1
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I. programciklus (munkaütemezés szerint 2011–2016)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

83  fõút Gyõr (M1 autópálya) – Takácsi dél (Takácsi, Gyarmat,
Tétszentkút, Tét, Gyõrszemere elkerülõ)

2x1/2x2 17,6 fõút 2x1/2x2

86 fõút Nádasd, Zalalövõ elkerülõ4 2x1 15,5 fõút 2x1
87–86 fõút Szombathely keleti elkerülõ 2x2 sávra bõvítés 2x2 1,3 fõút 2x2

251 fõút elkerülõ lánc Nagytálya dél – 25. sz. fõút között (távlati 
M25)

2x1 12,4 autóút 2x2

445 fõút Kecskemét északi elkerülõ 2x1 12,4 fõút 2x1
14 fõút Gyõr északkeleti elkerülõ M1 – 14. sz. fõutak között (új 

Mosoni-Duna híddal)4 és 5
2x1 13,6 fõút 2x1

101 fõút Zsámbék délkelet – Tinnye dél 2x1 11,2 kiemelt fõút5

1 A programban szereplõ projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú mûszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetõség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) elõirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétõl függõen a projekt az Üllõ kezdõpont helyett Újhartyán kezdõponttal (405. sz. fõút fejlesztése) is
elképzelhetõ.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytõl eltérõ hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyûlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A beruházás feltétele költséghatékony mûszaki megoldás elfogadása (150 méternél kisebb összhosszúságú új ártéri híd).

II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017–2020)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0 autóút M10 – M1 gyorsforgalmi utak között4 2x2 18,2 autóút 2x2
M4 autópálya Törökszentmiklós nyugat – Kisújszállás nyugat 2x2 26,0 autópálya 2x2
M8 autóút Körmend kelet – Rábahídvég kelet

(M9 autóút)
2x2 13,1 autóút 2x2

M8 autóút Balatonfûzfõ (710. sz. fõút) – Veszprém (73. sz. fõút)4 2x1 12,8 autóút 2x1
M8 autóút Dunavecse – Kecskemét (M5)4 2x1 50,1 autópálya 2x2
M8 autópálya M5 – M44 gyorsforgalmi utak közötti szakasz4 2x2 14,5 autópálya 2x3

M8–M9 autóút Rábahídvég kelet – Vasvár kelet4 2x2 7,3 autóút 2x3
M9 autóút Kaposvár kelet – Bonyhád kelet (Dombóvár nyugati

bekötéssel a 61. sz. fõútra,Bonyhád keleti elkerülõvel)4
2x1 57,4 autóút 2x2

M9 autóút Zalaegerszeg (76. sz. fõút) – Pacsa (M75)4 2x2 11,9 autóút 2x2
M9 autóút Vasvár – Zalaegerszeg (76. sz. fõút)4 2x2 28,4 autóút 2x2
M9 autóút Rábahídvég kelet (M8) – Táplánszentkereszt (87)6 2x2 12,2 autóút 2x2

M10 autóút Üröm – Kesztölc 4 2x2 23,0 autóút 2x2
M30 autóút Szikszó, Aszaló, Csobád, Forró, Abaújdevecser

elkerülõ
2x1 20,1 autóút 2x2

M44 autóút Kondoros kelet – Békéscsaba nyugat 2x1/35% 2x2 18,3 autóút 2x2
M49 autóút Vaja (M3) – Kocsord kelet (491. sz. fõút) Gyõrtelek

nyugati elkerülõvel
2x1 20,0 autóút 2x2

M75 autóút Pacsa (M9 autóút) – Fenékpuszta4 2x1 29,7 autóút 2x2
M85 autóút/ Sopron kelet (84. sz. fõút) – Pereszteg (84. sz. fõút),

Nagycenk keleti elkerülõvel4
2x2/2x1 12,4 autóút 2x2

3 fõút Gödöllõ déli elkerülõ4 2x1 10,7 fõút 2x1
4 fõút Hajdúszoboszló kelet – Debrecen (M35 autópálya) 2x2 13,3 fõút 2x2
6 fõút Kõvágószõlõs dél – Szentlõrinc kelet 2x2 10,5 fõút 2x2
6 fõút Szigetvár északnyugati elkerülõ (67. sz. fõút –

Szigetvár nyugat)
2x1 4,0 fõút 2x1

8 kiemelt fõút Herend nyugat – Ajka 2x2 19,0 autóút 2x2
13 kiemelt fõút 1. sz. fõút – országhatár (2x2 sávosra bõvíthetõ

 2x1 Duna-híddal)4
2x1 1,8 kiemelt fõút

2x2
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II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017–2020)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

21 kiemelt fõút M3 autópálya – Salgótarján dél (Bátonyterenye
átkelési szakasszal)4

2x2 28,0 kiemelt fõút
2x2

23 fõút Bátonyterenye elkerülõ 2x1 2,2 fõút 2x1
25 fõút Ózd tehermentesítõ 2x1 2,1 fõút 2x1
26 fõút Kazincbarcika, Vadna, Putnok és Dubicsány elkerülõk4 2x1 16,3 2x2 kiemelt

fõút/2x1 fõút
38 fõút Nyíregyháza nyugati elkerülõ I. ütem (M3 – felsõsimai 

összekötõút között)
2x1 1,5 fõút 2x1

47 fõút Szeged (M43) – Hódmezõvásárhely között hiányzó
szakasz (Tisza híd)4

2x2 1,2 autóút 2x2

51 kiemelt fõút/
fõút

Budapest (M0 autóút) – Kiskunlacháza észak 2x2,
továbbá Kiskunlacháza és Dömsöd elkerülõ 2x14

2x2/2x1 35,8 kiemelt fõút/
fõút 2x2/ 2x1

53 fõút Soltvadkert elkerülõ 2x1 9,2 fõút 2x1
57 fõút Mohács (M6) – Boly (56. sz. fõút) 2x2 5,9 fõút 2x2
76 fõút M9 autóút – Zalaegerszeg bõvítés 2x2-re4 2x2 3,8 autóút 2x2
81 kiemelt fõút Székesfehérvár (Sárkeresztes) – Mór4 2x2 17,7 kiemelt fõút

2x2
86 fõút Kozmadombja, Kálócfa és Zalabaksa elkerülõ4 2x1 6,9 fõút 2x1

471 fõút Hajdúsámson elkerülõ, 2x2 sávra bõvítés 4. sz. fõút –
Hajdúsámson nyugat

2x1/2x2 11,3 fõút 2x1/2x2

101 fõút fõút5 Kesztõlc (M10 autóút) – Tinnye dél4 2x1 12,5 kiemelt fõút
2x2

212 fõút fõút Gyöngyös nyugati elkerülõ II. ütem 2x1 4,2 fõút 2x1
211 fõút Vác dél (M2) – Gödöllõ észak (M3)4 2x1 20,1 fõút 2x2

 211 Váci
Duna-híd

fõút M2 autóút – 11. sz. fõút között (M2 – új Nagy-Duna
híd – meglévõ Tahi híd hozzávezetõ utak, benne
Tótfalu északi elkerülõ)4

2x1 9,1 fõút 2x1

1 A programban szereplõ projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú mûszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetõség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) elõirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétõl függõen a projekt az Üllõ kezdõpont helyett Újhartyán kezdõponttal (405. sz. fõút fejlesztése) is
elképzelhetõ.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytõl eltérõ hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyûlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 Elõkészítésének elhúzódása esetén helyette a 86. sz. fõút Táplánszentkereszt (87. sz. fõút) – Körmend kelet közötti (2x1) elkerülõlánc építése szükséges 
(ha a fõúti elkerülõk építési engedélye elõbb szerezhetõ meg, mint az autóút környezetvédelmi engedélye). 

III. programciklus (munkaütemezés szerint 2021–2024)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M0 autóút M2 autóút – 11. sz. fõút közötti kapacitásbõvítés4 2x3 5,7 autóút 2x3
M0 autópálya M6 autópálya – 51. sz. fõút közötti kapacitásbõvítés4 2x4 11,2 autópálya 2x4
M0 autópálya M5 – M31 autópályák közötti kapacitásbõvítés4 2x3 22,0 autópálya 2x3
M1 autópálya M0 autóút – Tatabánya nyugat (bõvítés 2x3-sávra)4 2x3 48,2 autópálya 2x3
M2 autóút Vác dél – Rétság 2x2, Rétság (22. sz. fõút) –

országhatár 2x14
2x1/2x2 50,1 autóút 2x2

M4 autópálya Kisújszállás – Berettyóújfalu (M35)4 2x2 65,9 autópálya 2x2
M8 autóút M7 – M6 autópályák között (M6 – 63. sz. fõút között

2x2 sávval)4
2x1/2x2 55,4 autópálya 2x2

M9 autóút 54 – 53. sz. fõutak között4 2x1 36,1 autóút 2x2
M9 autóút Táplánszentkereszt (87. sz. fõút) – Nemesbõd 

(M86 autóút)9
2x1 8,1 autóút 2x2

M30 autóút Miskolc – Szikszó dél 2x2 12,9 autóút 2x2
M44 autóút M8 autópálya – Kunszentmárton kelet4 2x2 47,4 autóút 2x2
M49 autóút Kocsord kelet (491) – Pátyod délkelet10 2x1 20,0 autóút 2x2
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III. programciklus (munkaütemezés szerint 2021–2024)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M85 autóút Sopron kelet (84. sz. fõút) – országhatár4 2x2 12,2 autóút 2x2
M85 autóút Csorna nyugat – Kapuvár nyugat4 2x2 17,8 autóút 2x2

4 kiemelt fõút 4. sz. fõút Nyíregyháza (M3 autópálya) – Debrecen
(354. sz. fõút)4

2x2 35,6 kiemelt fõút
2x2

8 kiemelt fõút Bakonygyepes, Devecser és Tüskevár elkerülõ 2x2 7,0 autóút 2x2
22 fõút Balassagyarmat elkerülõ II. ütem4 2x1 4,9 fõút 2x1
23 fõút Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz

elkerülõ
2x1 12,7 fõút 2x1

25 fõút Eger elkerülõ4 2x1 12,5 fõút 2x1
25 fõút Szentdomonkos7, Sajópüspöki, Bánréve elkerülõ4 2x1 5,9 fõút 2x1
31 kiemelt fõút Tápiósági feltáró út I. ütem (M0 és Tápiószecsõ észak

között)4
2x2 24,9 kiemelt fõút

2x2
37 kiemelt fõút elõzési szakasz Szerencs térségében4 2x2 7,2 kiemelt fõút

2x2
38 fõút Nyíregyháza nyugati elkerülõ II. ütem (felsõsimai

összekötõút – 38. sz. fõút között)
2x1 10,7 fõút 2x1

47 fõút Mezõberény elkerülõ 2x1 6,9 autóút 2x2
53 fõút Solt kelet – Kiskunhalas dél elkerülõlánc 4 2x1 22,8 fõút 2x1
58 fõút 58. sz. fõút Szalánta és Túrony elkerülõ 2x1 4,3 fõút 2x1
61 fõút Dombóvár északnyugati elkerülõ8 2x1 7,9 fõút 2x1
65 fõút Iregszemcse, Ságvár, Siófok-Balatonkiliti elkerülõ 

2x1 és Ságvár észak – Siófok-Balatonkiliti dél 2x2
2x2/2x1 16,2 fõút 2x2/2x1

81 kiemelt
fõút/fõút

Mór – Kisbér (13. sz. fõút) (2x2) és Székesfehérvár
elkerülõ (2x1)4

2x2/2x1 20,2 kiemelt fõút
2x2

86 fõút Jánossomorja, Bõsárkány elkerülõ M86 nyomvonalán 2x1 11,3 autóút 2x2
87 fõút M86 – országhatár között új (részben új nyomvonalú

87. sz.) fõút (M86 – Gyöngyösfalu dél között kiemelt
fõút 2x2, egyébként 2x1)

2x1 19,9 kiemelt fõút
2x2

381 fõút Kékcse, Csemény, Cigánd, Pácin elkerülõ (3835.j. ök.
út fejlesztése)4

2x1 23,5 fõút 2x1

651 fõút5 Iregszemcse – Nagykónyi dél 2x1 7,7 fõút 2x1
812 fõút Mór – Tatabánya (Kecskéd – Tatabánya 2x2)4 2x2/2x1 28,4 fõút 2x1/2x2
új út mellékút6 Mosonmagyaróvár déli bekötése 

(M1 – 1. sz. fõút között)
2x1 1,6 mellékút 2x1

1 A programban szereplõ projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú mûszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetõség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) elõirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétõl függõen a projekt az Üllõ kezdõpont helyett Újhartyán kezdõponttal (405. sz. fõút fejlesztése) is
elképzelhetõ.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytõl eltérõ hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyûlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A mellékúti besorolással tervezett út fõúti értékû hálózati szerepet biztosít.
7 Szentdomonkos és Borsodnádasd között az új nyomvonalra helyezés alternatíváját meg kell vizsgálni.
8 Megépítése csak a Dombóvártól délre vezetett M9 nyomvonalváltozat engedélyezése esetén szükséges.
9 Az M9 Rábahídvég kelet (M8) – Szombathely (87) elõkészítésének elhúzódása és elmaradása esetén nem épül.
10 A Kocsord – országhatár szakasz gyors elõkészítése (nyomvonal véglegesítése környezetvédelmi engedélyben) esetén a II. ciklusban is építhetõ.

IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025–2027)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M1–M7 autópálya Bõvítés 2x4 sávra Egérút – M1–M7 csomópont között 
(ahol nincs 2x4 sáv)

2x4 2,5 autópálya 2x4

M3 autópálya Budapest (M0) – Hatvan (21. sz. fõút)4 2x3 43,8 autópálya 2x3
M3 autóút Vásárosnamény – országhatár4 2x1 24,0 autópálya 2x2
M5 autópálya Budapest – Újhartyán4 2x3 30,6 autópálya 2x3
M6 autóút Bóly (M60) – országhatár4 2x1 18,3 autópálya 2x2
M7 autópálya 63. sz. fõút – M8 autópálya (3. sáv bal pálya) 3+2 24,8 autópálya
M7 autópálya Érd (M0) – Székesfehérvár (63. sz. fõút)4 2x3 51,1 autópálya 2x3
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IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025–2027)

Út betû-
és számjele

Hosszú távú1

úttípus
Projekt mûszaki tartalma Sáv-szám

Becsült hossz
(km)

Nagytávú2 úttípus

M8 autóút Szolnok (M4) – Jászalsószentgyörgy kelet 2x1 16,7 autóút 2x2
M9 autóút5 Pereszteg (M85) – Lövõ (84)4 2x1 13,9 autóút4 2x2
M9 autóút Pacsa (M75) – Nagykanizsa – Kaposvár nyugat4 2x1 90,9 autóút 2x2
M9 autóút Bonyhád kelet – Szekszárd észak (6. sz. fõút) 2x1 16,8 autóút 2x2

M34 autóút/
mellékút6

Vásárosnamény (M3) – Kisvárda kelet (autóút) és Jéke 
– 4. sz. fõút között mellékút, Kisvárda és Jéke
elkerülõvel4

2x1 22,8 autóút 2x2/
mellékút 2x1

M49 autóút Kocsord (491) – Pátyod délkelet Pátyod délkelet –
országhatár

2x1 7,9 autóút 2x2

M85 autóút Kapuvár nyugat – Pereszteg (84. sz. fõút)4 2x2 27,9 autóút 2x2
M86 autóút Levél (M1) – Csorna (M85)4 2x2 35,8 autóút 2x2

1 fõút Vértesszõlõs, Tata és Komárom elkerülõ4 2x1 18,5 fõút 2x1
6 fõút Pécs – Pécsvárad kelet 2x2 17,6 fõút 2x2
8 kiemelt fõút Ajka – Vasvár4 2x2 51,2 autóút 2x2

13 kiemelt fõút Kisbér – M14 2x2 18,9 kiemelt fõút
2x2

26 kiemelt fõút Miskolc északi elkerülõ kiemelt fõúttá fejlesztése4 2x2 6,7 kiemelt fõút
2x2

31 kiemelt
fõút/fõút

Tápiósági feltáró út II. ütem (Tápiószecsõ észak –
Szentmártonkáta között 2x2, Szentmártonkáta –
Nagykáta északkelet között 2x1)4

2x2/2x1 14,9 kiemelt fõút

32 fõút 32. sz. fõút Jászalsószentgyörgy (M8) – Hatvan dél
közötti elkerülõk4

2x1 18,8 fõút 2x1

37 kiemelt fõút 37. sz. fõút Hernádkak – Mád térsége (39. sz. fõút)4 2x2 17,8 kiemelt fõút
2x2

39 – 38 fõút új 39 sz. fõút Encs – Tiszanagyfalu között (új Tisza
híddal), 38. sz. fõúton Nyírtelek4

2X1 45,3 fõút 2X1

47 fõút Csorvás elkerülõ 2x1 5,0 autóút 2x2
51 fõút 51. sz. fõút elkerülõ lánc Solt kelet – Baja dél 2x1 42,9 fõút 2x1
54 fõút Kecskemét (M5) – Soltvadkert délnyugat

elkerülõlánc4
2x1 5,4 fõút 2x1

55 fõút Pörböly elkerülõ 2x1 2,4 fõút 2x1
68 fõút Böhönye elkerülõ 2x1 4,3 fõút 2x1
81 fõút 81. sz. fõút Kisbér (13. sz. fõút) – Gyõr (M1) közötti

elkerülõk4
2x1 18,2 kiemelt fõút

2x2
442 fõút Szolnok-Szandaszõlõs, Rákóczifalva és Rákócziújfalu

elkerülõ4
2x1 14,0 kiemelt fõút

2x2
471 fõút Nyíradony, Nyírbátor elkerülõ 2x1 7,3 fõút 2x1

66 – 611 kiemelt fõút/
fõút

új fõút Dombóvár nyugat (M9) – Kozármisleny (M60)
(Kozármisleny – Komló dél között 2x2)4

2x2/2x1 48,1 kiemelt fõút
2x2

67 fõút Szigetvár dél – Zaláta (országhatár)4 2x1 32,6 fõút 2x1
671 fõút Nagykónyi – Sávoly (7. sz. fõút)4 2x1 68,1 fõút 2x1
447 fõút Békéscsaba – Mezõkovácsháza (4432 j. ök. út) –

Battonya (országhatár)
2x1 53,2 fõút 2x1

1 A programban szereplõ projekt eredményeként megvalósítani tervezett útkategória, ami eltérhet a nagytávú mûszaki tartalomtól.
2 Végleges állapotra (a továbbfejleszthetõség és a nagytávú területrendezési helybiztosítás céljából) elõirányzott útkategória és sávszám.
3 A megvalósíthatósági tanulmány eredményétõl függõen a projekt az Üllõ kezdõpont helyett Újhartyán kezdõponttal (405. sz. fõút fejlesztése) is
elképzelhetõ.
4 A fejlesztés Natura 2000 területet érint.
5 A hatályos OTrT-törvénytõl eltérõ hálózati megoldás a törvényben való átvezetés Országgyûlés általi elfogadásával válik érvényessé.
6 A mellékúti besorolással tervezett út fõúti értékû hálózati szerepet biztosít.
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A Kormány 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.)
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A H1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

3. A 2011-es EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H2.) a következõ új 5/A. ponttal egészül ki:
„5/A. A Kormány engedélyezi, hogy a H. 1. számú mellékletében meghatározott létszám a magyar EU-elnökségi
feladatok lezárása és nyomon követése céljából az e Határozat 3. számú mellékletében meghatározottak szerint
meghaladhatóak legyenek. Az álláshelyek finanszírozása az adott minisztérium költségvetésébõl történik, ahhoz
többlettámogatás nem nyújtható.”

4. A H2. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

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

6. Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrségnél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1078/2010. (III. 31.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
„1. számú melléklet az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozathoz

1. Miniszterelnökség 134
2. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1087
3. Vidékfejlesztési Minisztérium 698
4. Honvédelmi Minisztérium 523
5. Belügyminisztérium 354
6. Nemzetgazdasági Minisztérium 817
7. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 686
8. Külügyminisztérium 659
9. Nemzeti Erõforrás Minisztérium 861

10. ÖSSZESEN 5819

”

2. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
„2. számú melléklet az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozathoz

Sorszám közigazgatási szerv létszám (fõ)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1. Központi Statisztikai Hivatal 1393    
2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 231    
3. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 140    
4. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 739    
5. Balassi Intézet 280    
6. Egyenlõ Bánásmód Hatóság 20    
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7. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 109    
8. ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 17    
9. Közpolitikai Kutatások Intézete 35    

10. Nemzeti Közigazgatási Intézet 91    
11. Wekerle Sándor Alapkezelõ 346    
12. Nemzeti Államigazgatási Központ 318    
13. Csongrád Megyei Kormányhivatal 1050    
14. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 633    
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 1965    
16. Fejér Megyei Kormányhivatal 1214    
17. Békés Megyei Kormányhivatal 1332    
18. Vas Megyei Kormányhivatal 928    
19. Baranya Megyei Kormányhivatal 1349    
20. Heves Megyei Kormányhivatal 752    
21. Somogy Megyei Kormányhivatal 814    
22. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1146    
23. Veszprém Megyei Kormányhivatal 910    
24. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 833    
25. Budapest Fõváros Kormányhivatala 3554    
26. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1179    
27. Zala Megyei Kormányhivatal 722    
28. Nógrád Megyei Kormányhivatal 530    
29. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 981    
30. Pest Megyei Kormányhivatal 1291    
31. Tolna Megyei Kormányhivatal 591    
32. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1662    

Vidékfejlesztési Minisztérium
33. Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1256    
34. Földmérési és Távérzékelési Intézet 235    
35. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1152    
36. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 81    
37. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 71    
38. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 83    
39. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 68    
40. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 71    
41. Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 69    
42. Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság 37    
43. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 101    
44. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 83    
45. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 55    
46. Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség 100    
47. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 150    
48. Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 145    
49. Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 151    
50. Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 158    
51. Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 82    
52. Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 199    
53. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 293    
54. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 85    
55. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 80    
56. Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 130    
57. Országos Meteorológiai Szolgálat 228    
58. Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet 145    
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Honvédelmi Minisztérium
59. Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg 15    
60. Magyar Köztársaság Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet 4    
61. HM Védelmi Hivatal 46    
62. HM Belsõ Ellenõrzési Hivatal 38    
63. HM Hatósági Hivatal 42    
64. HM Nemzetközi Együttmûködési és Fegyverzet-ellenõrzési Hivatal 41    
65. HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 26    

Belügyminisztérium
66. Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 16    
67. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 983    

Nemzetgazdasági Minisztérium
68. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 23060    
69. Magyar Államkincstár 4343    
70. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 287    
71. Nemzeti Innovációs Hivatal 106    
72. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 155    
73. Foglalkoztatási Hivatal 215    
74. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség 182    
75. Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság 80    
76. Nemzeti Külgazdasági Hivatal 155    

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
77. Magyar Energia Hivatal 126    
78. Országos Atomenergia Hivatal 85    
79. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 241    
80. Közlekedésbiztonsági Szervezet 57    
81. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 180    
82. Nemzeti Közlekedési Hatóság 477    

Külügyminisztérium
83.  Külképviseletek igazgatása 1197    

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
84. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 50    
85. ÁNTSz Országos Tisztifõorvosi Hivatal és országos intézetei 1191    
86. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 702    
87. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 169    
88. Oktatási Hivatal 205    
89. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet 576    

Nyugdíjbiztosítási Alap
90. Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 351    
91. ONYF igazgatási szervei (Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság,

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság)
1271    

Egészségbiztosítási Alap 
92. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1594    
93. ÖSSZESEN 70729    

”
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3. melléklet az 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
„3. számú melléklet a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozathoz 

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 1. számú
mellékletében meghatározott létszámok további meghaladhatósága

Minisztérium
Összlétszám meghaladhatósága

(fõ, 2011. VIII. 1.–2011. XII. 31. között összesen)

1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium  11
2. Belügyminisztérium  5
3. Honvédelmi Minisztérium  5
4. Külügyminisztérium  39
5. Nemzetgazdasági Minisztérium  16
6. Nemzeti Erõforrás Minisztérium  10
7. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  6
8. Vidékfejlesztési Minisztérium  19
Összesen 111

”

A Kormány 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozata
az Ivóvízminõség-javító Program felgyorsításáról

A Kormány az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtásának felgyorsítása érdekében – a helyi önkormányzatok autonómiáját
biztosító alkotmányos és egyéb, törvényi garanciák figyelembevétele mellett – a Környezet és Energia Operatív Program
Ivóvízminõség-javítás pályázati konstrukcióra jogosult települések esetében a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány az Ivóvízminõség-javító Program végrehajtására benyújtott projektek esetében felhívja a felelõs
minisztereket, hogy a Környezet és Energia Operatív Programban biztosított támogatás feletti önerõnek az EU Önerõ
Alapból történõ teljes mértékû finanszírozását biztosítsák az érintett önkormányzatok számára.

Felelõs: belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: az éves költségvetési törvény elõkészítésével egyidejûleg

2. A Kormány felhívja a felelõs minisztereket az arzénmentesítõ technológiai eszközbeszerzések központosított
közbeszerzési eljárásba vonásának vizsgálatára.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter

Határidõ: 2011. július 31.

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert – a vidékfejlesztési miniszter bevonásával – az ivóvízminõség-
javításra vonatkozó pályázati eljárások egyszerûsítésére és gyorsítására, továbbá felhívja a nemzeti fejlesztési
minisztert a projektek elõrehaladásáról szóló beszámoló készítésére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
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Határidõ: az elsõ beszámoló elkészítésére és benyújtására 2011. augusztus 15.
a második beszámoló elkészítésére és benyújtására 2011. november 15.
ezt követõen félévente, a félévet követõ hónap 15. napjáig

4. A Kormány felhívja a felelõs minisztereket annak vizsgálatára, hogy milyen indokolt korlátozások alkalmazhatóak
– az önkormányzati autonómiára figyelemmel – azon önkormányzatokkal szemben, amelyek az államtól kapott
támogatások mellett az Ivóvízminõség-javító Programmal kapcsolatos kötelezettségeiket nem teljesítik.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. július 15.

5. A Kormány felhívja a felelõs minisztereket az Ivóvízminõség-javító Program teljes körû végrehajtása érdekében annak
vizsgálatára, hogy a pályázati lehetõségekkel nem élõ és a közüzemi egészséges ivóvízellátást nem biztosító
önkormányzatok esetében mely jogszabályok módosítása szükséges annak érdekében, hogy 2012. január 1-jétõl az
átmeneti vízellátás biztosítása kötelezõ legyen. Az átmeneti vízellátás költségviselése tekintetében az ivóvíz minõségi
követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzítettek az irányadóak.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.

6. A Kormány felhívja 
a) a felelõs minisztereket, hogy hajtsák végre azoknak az Ivóvízminõség-javító Programban érintett

önkormányzatoknak az automatikus elõkészítési támogatását, amelyek a projekt elõkészítésére pályázatot nem
nyújtottak be és más módon sem teljesítették erre irányuló kötelezettségüket;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.
b) a vidékfejlesztési minisztert, hogy jelölje ki a végrehajtó szervezetet, amely elõkészíti az érintett településekre

vonatkozó projekteket annak érdekében, hogy az érintett önkormányzatok hozzájárulásával 2011. év végéig
benyújtható legyen az elõkészítésre, ezt követõen az Ivóvízminõség-javító Program megvalósításra vonatkozó
pályázat;
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: a végrehajtó szervezet kijelölésére 2011. augusztus 31.

az önkormányzati hozzájárulás megszerzésére 2011. szeptember 30.
a pályázatok benyújtására 2011. december 15.

c) a felelõs minisztereket, hogy az állam nevében eljáró szervezet humán- és technikai erõforrás szükségleteit
vizsgálja meg.
Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. augusztus 31.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1225/2011. (VI. 29.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a Gyöngyösi
kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról

A Kormány egyetért a foglalkoztatási helyzet javítását elõsegítõ programok szervezésével, melyek célja rövidtávon
a munkanélküliek közfoglalkoztatása, megélhetésük elõsegítése és középtávon a munka világába történõ visszavezetésük.

A Kormány ennek érdekében:
1. a közfoglalkoztatás, a szociális földprogram és a társadalmi felzárkózás eszközrendszerének igénybevétele

tekintetében a Gyöngyösi kistérség Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Nagyréde és Szûcsi településeit
kiemelt településsé nyilvánítja;

2. felhívja a társadalmi felzárkózásért felelõs minisztert, hogy vizsgálja meg a kiemelt települések esetében a szociális
földprogramok mûködtetésének pályázat kiírása nélküli, egyedi döntéssel történõ támogatásának lehetõségét;

Felelõs: társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter
Határidõ: azonnal

3. felkéri az 1. pontban felsorolt települések képviselõ-testületeit, hogy a kiemelt közfoglalkoztatási, társadalmi
felzárkózási és szociális földprogram megvalósításához nyújtsanak segítséget. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 48/2011. (VI. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a belügyminiszter
javaslatára

Papp Károlyt a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2011. július 1-jei hatállyal – 

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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