
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. október 21., péntek

Tar ta lom jegy zék

222/2011. (X. 21.) Korm. 
rendelet

A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén 
az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl szóló 163/2011.
(VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 31550

223/2011. (X. 21.) Korm. 
rendelet

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet módosításáról 31551

224/2011. (X. 21.) Korm. 
rendelet

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések
közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 31557

58/2011. (X. 21.) NEFMI 
rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 31559

1355/2011. (X. 21.) Korm. 
határozat

Az állami fenntartású felsõoktatási intézmények mûködéséhez szükséges
kormányzati intézkedésekrõl 31562

1356/2011. (X. 21.) Korm. 
határozat

A korkedvezményes nyugdíjat kiváltó ellátások és intézkedések
kidolgozásáról 31564
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 222/2011. (X. 21.) Korm. rendelete
a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén 
az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl
szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
legfeljebb a hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedhet.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyújtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje csak több hiteladós esetén haladhatja meg
a hiteladós 75. életévét akkor, ha van olyan hiteladós, aki a futamidõ alatt nem tölti be a 75. életévét.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 223/2011. (X. 21.) Korm. rendelete
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés 
b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományának tagja a Hszt. 23. §-a szerint írásban bejelentette, hogy országgyûlési képviselõi, európai
parlamenti képviselõi, fõpolgármesteri, polgármesteri választáson nyilvántartásba vett jelölt (a továbbiakban: jelölt),
az állományilletékes parancsnok javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró parancsban (határozatban)
intézkedik a jelölt szolgálati viszonyának szüneteltetése iránt.”

2. § A Rendelet 37/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Hszt. 254. § (2) bekezdés a) pont 12. alpontja szerinti veszélyes tûzoltói beosztás pótlékra havonta az jogosult,
aki a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél váltásos szolgálati rendben olyan tûzoltó szolgálati beosztást tölt be,
amelynek ellátása tûzoltásban, mûszaki mentésben való közvetlen (helyszíni) részvétellel együtt jár.
(2) A Hszt. 254. § (2) bekezdés a) pont 11. alpontja szerinti veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra havonta az
jogosult, aki a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél olyan szolgálati beosztást tölt be, amelynek ellátása a
katasztrófa-elhárításban való közvetlen (helyszíni) részvétellel együtt jár.”

3. § A Rendelet 37/B. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hszt. 254. §-a (2) bekezdésének c) pontja szempontjából egyéb veszélyességi pótlékra jogosult:]
„c) aki a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél olyan, a 37/A. § alá nem tartozó szolgálatot lát el, amelynek teljesítése
az 1. számú melléklet 1-3. és 8. pontjaiban meghatározott egészségkárosító kockázatok vállalásával együtt jár és
egyébként nem jogosult a 36. §, valamint a 37/A. § szerinti pótlékra.”

4. § A Rendelet 67. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hszt. 2. § e) pontjában meghatározott vezetõk és helyetteseik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke és
elnökhelyettesei, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója és fõigazgató-helyettese, valamint a Nemzeti Védelmi
Szolgálat fõigazgatója és helyettesei (a továbbiakban együtt: vezetõ) vezetõi juttatásokra jogosultak, e jogosultságuk
a vezetõi megbízásuk idõtartamára áll fenn.”

5. § (1) A Rendelet 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2/B. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 223/2011. (X. 21.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2/A. számú melléklet  „Katasztrófavédelem (polgári védelem, hivatásos állami tûzoltóság)” alcím és az azt
követõ táblázat, valamint „Hivatásos önkormányzati tûzoltóság” alcím és az azt követõ táblázat helyébe a következõ
alcím és táblázat lép:

„Hivatásos katasztrófavédelmi szerv

A B C D E F

1.   Képesítési követelmény

2.  Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum
 állami iskolai

végzettség
 szakképesítés

3.  Központi Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult

 fõigazgató  tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

4. Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése
szerinti
illetményre
jogosult

 fõigazgató-
helyettes

 tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

5.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 országos
polgári védelmi
fõfelügyelõ

 tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

6.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

országos
tûzoltósági
fõfelügyelõ

 tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

7. fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

országos
iparbiztonsági
fõfelügyelõ

tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

8.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 hivatalvezetõ  tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

9. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

szolgálatvezetõ ezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

10.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 igazgató 
(OKF Gazdasági
Ellátó Központ)

 ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

11.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 fõosztályvezetõ  ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

12.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 igazgató-
helyettes 
(OKF Gazdasági
Ellátó Központ)

 ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

13.  fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

 fõosztály-
vezetõ-
helyettes

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú
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14.   osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 titkárság-
vezetõ

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

15.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 osztályvezetõ  alezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

16. Területi  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 igazgató  tábornok  egyetem szakirányú
felsõfokú

17. fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

igazgató-
helyettes
(fõváros), 

 ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

18.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 igazgató  ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

19.  fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

 igazgató-
helyettes

 ezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

20.  fõosztály-
vezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

 fõosztályvezetõ
(fõváros)

 ezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

21. fõosztályvezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

 fõosztály-
vezetõ-
helyettes
(fõváros)

 alezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

22.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 fõvárosi,
megyei polgári
védelmi
fõfelügyelõ

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

23.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõvárosi,
megyei
tûzoltósági
fõfelügyelõ

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

24. osztályvezetõi
illetményre
jogosult

fõvárosi,
megyei
iparbiztonsági
fõfelügyelõ

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

25.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 karmester  alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

26.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 szakcsoport-
vezetõ (KOK)

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

27.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 osztályvezetõ  alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú
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28.  Helyi  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 tûzoltó-
parancsnok,
(megye-
székhelyi)
parancsnok
(fõváros) 

 ezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

29.  fõosztály-
vezetõi
illetményre
jogosult

 tûzoltó-
parancsnok
(készenléti
egységgel
rendelkezõ), 

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

30.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

 tûzoltó-
parancsnok
(készenléti
egységgel 
nem
rendelkezõ;
Országház)

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

31.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

kirendeltség-
vezetõ 

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

32.  osztályvezetõi
illetményre
jogosult

osztályvezetõ
(készenléti
egységgel
rendelkezõ
tûzoltóság;
fõváros)

 alezredes  egyetem vagy
fõiskola

 szakirányú
felsõfokú

                                                ”

2. melléklet a 223/2011. (X. 21.) Korm. rendelethez
„2/B. számú melléklet a 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása

A B C D E F

1.

Beosztási
kategória

 Szerv

 BM, NGM, valamint a
BM és az NGM

irányítása alá tartozó
szervek, továbbá a TEK 

és az NVSZ

A rendõrségrõl szóló
törvényben

meghatározott,
általános rendõrségi
feladatok ellátására

létrehozott szerv

Hivatásos
katasztrófavédelmi

szervek

 Büntetés-
végrehajtás

2. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
3.  VI.  Minisztériumi  kiemelt

fõreferens
   

4.  osztályvezetõ-
helyettes (TEK)

5.  belsõ ellenõr
(TEK)

6.  jogtanácsos
(TEK)

7.  csoportvezetõ
(TEK)

8.  pszichológus
(TEK)

9.  ügyeletvezetõ
(TEK)
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10.   Központi  osztályvezetõ-
helyettes

 osztályvezetõ-
helyettes

 osztályvezetõ-
helyettes

 osztályvezetõ-
helyettes

11.  alosztályvezetõ  alosztályvezetõ  alosztályvezetõ  
12.  kiemelt

fõreferens
 kiemelt
fõreferens

 kiemelt
fõreferens

 

13.  szakcsoport-
vezetõ

14.  fõiskolai tanár,
docens

15.  Területi  osztályvezetõ-
helyettes,
alosztályvezetõ,
kiemelt
fõreferens,
szakcsoport-
vezetõ

 osztályvezetõ-
helyettes, 
alosztályvezetõ,
kiemelt
fõreferens

 osztályvezetõ-
helyettes,
alosztályvezetõ,
kiemelt
fõreferens

 osztályvezetõ-
helyettes, kiemelt 
fõreferens

16.  Helyi   hivatalvezetõ,
alosztályvezetõ,
kiemelt
fõreferens,
kirendeltség-
vezetõ-
helyettes

osztályvezetõ-
helyettes,
alosztályvezetõ,
kiemelt
fõreferens

 

17.  V.  Minisztériumi  fõreferens    
18.  kiemelt fõelõadó
19.  mentõtiszt (TEK)
20.  kiemelt

biztonsági fõtiszt
(TEK)

21.  fõmérnök (TEK)
22.  Központi  csoportvezetõ,

kiemelt fõelõadó, 
fõiskolai
adjunktus

 csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

 csoportvezetõ, 
kiemelt fõelõadó

kiemelt fõelõadó

23.  Területi  csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

 csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

 csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó,

 csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

24.  Helyi  csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

csoportvezetõ,
kiemelt fõelõadó

25.  IV.  Minisztériumi  fõelõadó (TEK)    
26.  szolgálat-

parancsnok (TEK)
27.  Központi  fõelõadó,

fõiskolai
tanársegéd

 fõelõadó  fõelõadó  fõelõadó

28.  Területi  fõelõadó  fõelõadó  fõelõadó  fõelõadó
29.   Helyi   fõelõadó

technikai tiszt
 fõelõadó  

30.  III.  Minisztériumi  elõadó (TEK)    
31.  Központi  elõadó  elõadó  elõadó  elõadó
32.  Területi  elõadó  elõadó  elõadó  elõadó
33.  Helyi   elõadó  elõadó  
34.  II.  Központi  fogalmazó  fogalmazó  fogalmazó  fogalmazó
35.  Területi  fogalmazó  fogalmazó  fogalmazó  fogalmazó
36.  Helyi   fogalmazó  fogalmazó  
37.  I.  Központi    szerzõdéses  
38.  Területi    szerzõdéses  
39.  Helyi    szerzõdéses  
40. Pályakezdõ
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41. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
42.  IV.  Minisztériumi  gépjármûvezetõ

(TEK)
   

43.  biztonsági
gépjármûvezetõ
(TEK)

44.  referens (TEK,
NVSZ)

45.  lakásbiztosító
(TEK)

46.  helyszínbiztosító
(TEK)

47.  objektumõr
(TEK)

48. tûzszerész (TEK)
49.  Központi   szolgálat-

parancsnok,
szolgálati
csoportvezetõ

 

50.  Területi  szolgálat-
parancsnok

 szolgálat-
parancsnok,
szolgálati
csoportvezetõ

 szolgálatvezetõ  fõfelügyelõ

51.  Helyi   szolgálat-
parancsnok,
szolgálati
csoport-
vezetõ, körzeti
megbízott

 szolgálatvezetõ,
szerparancsnok

 

52.  III.  Központi  segédelõadó  járõrvezetõ,
segédelõadó

  segédelõadó

53.  Területi  segédelõadó  járõrvezetõ,
segédelõadó,
fõhatár-
rendész

 segédelõadó  segédelõadó,
mûvezetõ

54.  Helyi   járõrvezetõ,
fõhatár-
rendész

 segédelõadó,
szerparancsnok
különlegesszer-
kezelõ

 

55.  II.  Központi   gépjármû-
vezetõ

  

56.  Területi  kiképzõ  járõr,
határrendész

 gépjármûvezetõ  felügyelõ

57.  Helyi  járõr,
határrendész

 beosztott tûzoltó
58.  I.  Központi  szerzõdéses
59.  Területi  szerzõdéses
60.  Helyi  szerzõdéses
61. Pályakezdõ

Rövidítés:
BM: Belügyminisztérium
NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium
TEK: Terrorelhárítási Központ
NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat”
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A Kormány 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelete
a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti
elhelyezésének részletes szabályairól

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 31. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában reklámtáblának, reklámhordozónak és egyéb reklám célú berendezésnek (a továbbiakban:
reklám célú berendezés) minõsül minden olyan jel, jelzés vagy bármely tárgy, a KRESZ jelzõtábláinak kivételével, amely a
gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott 
gazdasági reklámnak minõsül, vagy célja, hogy a közúton és a közforgalom számára el nem zárt magánúton
közlekedõket bizonyos ideológiák, elvek, értékek, elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról meggyõzze.

2. § A reklám célú berendezés
a)  villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,
b) villogó vagy káprázást okozó külsõ fényforrással megvilágított nem lehet,
c) fényújságszerûen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,
d) felülete fényvisszavetõ anyagból nem készülhet,
e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthetõ ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában

alkalmazottal megegyezõ vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhat.

3. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) és e rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon 
elhelyezett, vagy a Kkt.-nak és e rendeletnek nem megfelelõen kialakított reklám célú berendezések eltávolítása
érdekében a közút kezelõje felmérést készít, amelynek során dokumentálja a reklám célú berendezés helyét (út száma,
km szelvénye, az út tengelyétõl mért távolság), hozzávetõleges méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét
(a továbbiakban: felmérési dokumentáció).

(2) Jogellenes azon reklám célú berendezés a kihelyezés idõpontjától függetlenül,
a) amely közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok közúthoz viszonyított

helyzetére, 
b) amely a közút területén, a közút felett, az út mûtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten

kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével,
c) amely a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétõl számított ötven méteren, autópálya,

autóút és fõútvonal esetében száz méteren belül került elhelyezésre, illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett
reklám célú  berendezés 4 m2 –nél nagyobb.

(3) A közút kezelõje a jogellenes reklám célú berendezéssel érintett ingatlan tulajdonosát 30 napos határidõ
megállapításával felszólítja a jogsértés megszüntetésére. Felszólításában tájékoztatást ad a jogkövetkezményekrõl.
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a Kkt. szerint jogellenesen elhelyezett reklám célú berendezés
eltávolításáról, a jogsértés megszüntetésérõl.

(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem lelhetõ fel, a közútkezelõ a reklám célú berendezés tulajdonosát szólítja fel
annak eltávolítására. Eredménytelen felszólítás esetében a közút kezelõje a reklám célú berendezést a Kkt. 12. §
(5) bekezdése szerint eltávolíthatja.

4. § (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a jogsértést nem szünteti meg, a közút kezelõje a közlekedési hatóságnál
kezdeményezi a hatósági eljárás megindítását. 

(2) A hatósági eljárás megindítása iránti kérelemhez a közút kezelõje csatolja:
a) a hatósági intézkedés szükségességének indokolását,
b) a felmérési dokumentációt,
c) a reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan tulajdonosának nevét, címét, az ingatlan helyrajzi számát, 
d) tájékoztatást a jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételérõl, a jogsértés megszüntetésére

vonatkozó felszólítás másolatát, a kézbesítés igazolását,
e) amennyiben kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés kihelyezéséhez kiadott közútkezelõi hozzájárulás

másolatát,
f) egyéb kapcsolódó iratokat (például a jogsértõvel, ingatlantulajdonossal folytatott levelezés másolatát).
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(3) A közlekedési hatóság az eljárás megindításáról az ügyfeleknek értesítést küld. Az értesítésben tájékoztatást ad arról,
hogy a Kkt. 12. § (4) bekezdése alapján annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a Kkt. 12. §
(3) bekezdésében megállapított tilalmat megszegik, és az útkezelõ felszólítására a jogsértést nem szüntették meg,
megbírságolja, továbbá arról, hogy a bírság többször is kiszabható. 

(4) Amennyiben a közlekedési hatóság a jogszabálysértést megállapítja, a Kkt. 12. § (4) bekezdés szerinti
jogkövetkezményt alkalmazza. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban
lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

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

A nemzeti erõforrás miniszter 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b) és h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A módszertani intézmény, valamint módszertani feladatai ellátása körében az Intézet
a) figyelemmel kíséri az alap- és szakellátásokat érintõ tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékû új
kezdeményezéseket, továbbá elõsegíti ezek mind szélesebb körû megismerését, gyakorlati alkalmazását,
b) szervezi a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését,
c) elemzi és értékeli a szolgáltatók mûködését, valamint javaslatot tesz a hiányzó ellátások megszervezésére,
a mûködés lehetõség szerinti javítására,
d) információkat gyûjt az illetékességi területén az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról,
e) szaktanácsadás keretében szakmai módszertani segítséget nyújt a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen
dolgozók szakmai problémáinak megoldásához,
f) szervezi az egyetemi, fõiskolai képzésben és a szakképzésben részt vevõ hallgatók, tanulók terepgyakorlatát.”

(2) A Rendelet 4. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A módszertani intézmény a (3) bekezdésben foglaltakon túl
a) az Intézet irányításával részt vesz a minõségfejlesztési elvek kidolgozásában, és segítséget nyújt azok gyakorlati
alkalmazásához,
b) részt vesz a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium), valamint az Intézet által szervezett szakmai programok lebonyolításában, megszervezésében, valamint
az e szervektõl származó anyagoknak, információknak a szolgáltatókhoz való eljuttatásában.”

(3) A Rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A módszertani intézmény, valamint az Intézet a módszertani feladatok ellátásába, egyes új módszerek
modellkísérletének elvégzésébe állandó vagy eseti jelleggel más szolgáltatót is bevonhat. Az állandó jellegû
munkakapcsolathoz a módszertani intézmény fenntartójának hozzájárulása szükséges.
(6) A módszertani intézmény éves munkatervet, valamint módszertani feladatai ellátásáról szakmai beszámolót készít,
melyet minden év február 15-éig megküld a fenntartónak, a Minisztériumnak, az Intézetnek és a megyei
gyámhivatalnak. Az Intézet éves munkatervet, valamint módszertani feladatainak ellátásáról szakmai beszámolót
készít, melyet minden év február 15-éig megküld a Minisztériumnak.”

2. § A Rendelet I. Fejezete a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét; 
b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzõit;
c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen
ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövõ kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírását,
cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történõ együttmûködés módját,
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d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a
szolgáltatási típusnak megfelelõen a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;
e) az ellátás igénybevételének módját;
f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;
g) az igénybe vevõk és a személyes gondoskodást végzõ személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;
h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit.
(2) A szakmai programhoz mellékelni kell
a) a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, 
b) nevelõszülõi hálózat mûködtetése esetén a Gyvt. 66/A. § (1) bekezdése szerinti, utógondozói ellátás nyújtása esetén 
a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tervezetét,
c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon, otthont nyújtó ellátást biztosító 
gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak
tervezetét, 
d) a szervezeti és mûködési szabályzatot vagy annak tervezetét.
(3) A szakmai programot az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.”

3. § A Rendelet II. Fejezete a következõ 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A. § (1) A krízisközpont a Gyvt. 51. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatások nyújtásához – a bántalmazott és
családja szükségleteihez igazodóan – biztosítja a teljes körû ellátáson felül a szükséges szakemberek, így különösen
esetmenedzser, pszichológiai vagy mentálhigiénés tanácsadó, valamint jogász közremûködését.
(2) A krízisközpont által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevétele pályázati úton történik. A pályázatnak
tartalmaznia kell
a) a krízisellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett gondozás eredményeit,
b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait,
c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit,
d) annak igazolását, hogy a bántalmazottat társadalombiztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatják, 
e) annak vállalását, hogy sikeres pályázat esetén a bántalmazott együttmûködik a félutasház-szolgáltatást szükségessé 
tevõ okok megszüntetésében, valamint részt vesz a krízisközpont által szervezett elõtakarékossági programban és
a társadalmi reintegrációt segítõ programban.
(3) Az elõtakarékossági program során a bántalmazott – szakemberek közremûködésével – segítséget kap az önálló
életvitelhez és az ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetõségek felkutatásához.
(4) A társadalmi reintegrációt segítõ program során a bántalmazott – szakemberek közremûködésével – segítséget
kap a saját és családja helyzetének rendezéséhez, a családi kapcsolatok megerõsítéséhez, a pszichés sérülések
feldolgozásához és a jövõkép kialakításához.”

4. § A Rendelet a következõ 159. §-sal egészül ki:
„159. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 58/2011. (X. 21.) NEFMI
rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatálybalépésekor már mûködõ gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónak,
intézménynek a 4/A. § szerinti tartalmú szakmai programot a mûködési engedélynek az Mr. hatálybalépését követõ
elsõ módosítása során kell elkészíteni és benyújtani a mûködést engedélyezõ szervnek.”

5. § A Rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

6. § A Rendelet
a) 4. § (4) bekezdésében a „megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „mûködést engedélyezõ szerv” szöveg és a „más 
fenntartó vagy a mûködést engedélyezõ jegyzõ” szövegrész helyébe a „más fenntartó” szöveg,
b) 94. § (2) bekezdésében a „nevelõszülõi hálózatban folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó”
szövegrész helyébe a „4/A. § szerinti” szöveg,
c) 111. §-ában az „az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó” szövegrész helyébe az
„a 4/A. § szerinti” szöveg,
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d) 2. számú melléklet I. Rész „I. Alapellátások cím” 2.B) pontjában, II. Rész „I. Alapellátások” cím 3., 4. és 7. pontjában
a „csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ)” szövegrész helyébe a „csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó
(OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ)” szöveg,
e) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 2. pontjában a „csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ)”
szövegrész helyébe a „csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA)” szöveg
lép.

7. § Hatályát veszti a Rendelet 
a) 33. § (2) bekezdése,
b) 128. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja.

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

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

1. melléklet az 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelethez

A Rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Bölcsõde kisgyermeknevelõ csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),
bölcsõdei szakgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
 kisgyermekgondozó, -nevelõ (OKJ),
csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ);
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ:
védõnõ, pedagógus, felsõfokú szociális alapvégzettségû 
személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
– [kizárólag csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkezõ személy esetén]

orvos orvos
gyógypedagógus gyógypedagógus 
gyógytornász gyógytornász
konduktor konduktor
gyógypedagógiai
asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

szaktanácsadó csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),
orvos, pszichológus, pedagógus, felsõfokú szociális
alapvégzettség, védõnõ, intézetvezetõ, szakoktató; vagy 
bölcsõdei szakgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ)”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozata
az állami fenntartású felsõoktatási intézmények mûködéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekrõl

A Kormány a nemzeti felsõoktatási rendszerrõl szóló törvénnyel összefüggésben a következõ feladatokat határozza meg:
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az államháztartás új szabályait tartalmazó törvénytervezet

keretében a nemzeti erõforrás miniszterrel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési
miniszterrel együttmûködésben készítse el a felsõoktatási intézmények mûködéséhez esetlegesen szükséges speciális 
államháztartási szabályok tervezetét, és ezt terjessze a Kormány elé.

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

Határidõ: 2011. november 15.
2. Az 1. pontban meghatározott feladat kapcsán a Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a felsõoktatási

intézmények mûködéséhez szükséges speciális államháztartási szabályok elkészítésére munkacsoportot hozzon létre
a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával.

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

Határidõ: azonnal
3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a közigazgatási és

igazságügyi miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttmûködésben készítse el a nemzeti felsõoktatási
rendszerrõl szóló törvénnyel összefüggõ felsõoktatási finanszírozási szabályokat tartalmazó kormányrendeletet, és ezt 
terjessze a Kormány elé.

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

Határidõ: 2012. január 1.
4. A 3. pontban meghatározott feladat kapcsán a Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a

kormányrendelet elkészítésére munkacsoportot hozzon létre a nemzetgazdasági miniszter, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával.

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

Határidõ: azonnal
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5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Diákhitel rendszer átalakítására munkacsoportot hozzon
létre a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
bevonásával.

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

Határidõ: azonnal
6. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami felsõoktatási intézmények által elkészített

intézményfejlesztési tervek mérlegelését követõen a felsõoktatási intézményhálózat átalakítására vonatkozó
elõterjesztést készítsen el, és azt terjessze a Kormány elé.

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

Határidõ: 2012. december 1.
7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszter szakmai egyetértésével,

a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben készítse el a
felsõoktatási intézmények sajátos vagyongazdálkodására vonatkozó törvénymódosítás tervezetét, és azt terjessze
a Kormány elé.

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

Határidõ: 2012. január 1.
8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, a nemzeti

erõforrás miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben készítse el az egységes nemzeti hallgatói 
szolgáltató rendszerre vonatkozó elõterjesztést, és azt terjessze a Kormány elé.

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

Határidõ: 2012. január 1.
9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egységes nemzeti hallgatói szolgáltató rendszerre

vonatkozó elõterjesztés elkészítésére munkacsoportot hozzon létre a nemzeti erõforrás miniszter, a közigazgatási
és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával.

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

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1356/2011. (X. 21.) Korm. határozata
a korkedvezményes nyugdíjat kiváltó ellátások és intézkedések kidolgozásáról

1. Foglalkoztatási, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontok alapján ki kell dolgozni a szervezet fokozott
igénybevételével járó munkavégzés esetén 2013. január 1-jétõl alkalmazható intézkedések és ellátások
korkedvezményes nyugdíjat kiváltó rendszerét.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. június 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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