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II. Tör vé nyek

2011. évi CL. törvény
az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról*

1. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet
módosítása

1.  § A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a következõ
37.  §-sal egészül ki:
„37.  § (1) A jogerõsen elítélt által elkövetett bûncselekménnyel kapcsolatban, sajtótermékben, médiaszolgáltatásban
vagy kiadványban  való megjelenés céljából tett nyilatkozatért vagy szerzõi jogi oltalom alá esõ más tevékenységért
vagyoni elõny nem köthetõ ki a jogerõsen elítélt vagy rá tekintettel más személy javára mindaddig, amíg az elítélt
a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól nem mentesül. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
(2) Az ügyész keresete alapján az állam javára kell megítélni az (1) bekezdés szerinti semmis megállapodás alapján
a) szolgáltatott és a szolgáltatást nyújtó félnek visszajáró vagy
b) a már nyújtott szolgáltatásért kikötött, de még nem teljesített
vagyoni elõnyt.”

2. A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

2.  § A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 33.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A büntethetõség elévül]
„b) egyéb bûncselekmény esetén a büntetési tétel felsõ határának megfelelõ idõ, de – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – legalább három év elteltével.”

3.  § A Btk. 33.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem évül el]
„c) az emberölés súlyosabban minõsülõ esetei [166.  § (2) bekezdés a)–j) pontjai];”
[büntethetõsége.]

4.  § A Btk. 41.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek az elítéltnek azok az állampolgári jogai és kötelezettségei,
amelyek a büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre – ha a bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek
gyakorlásától – a közügyektõl eltiltás kiterjed.”

5.  § A Btk. 46.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a büntetés végrehajtása alatt a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló törvényben
meghatározottak szerint rendelkezhet arról, hogy a büntetés hátralevõ részét eggyel szigorúbb vagy eggyel enyhébb
fokozatban kell végrehajtani.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 14-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 135. szám 32659



6.  § A Btk. 47/A.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A feltételes szabadságra bocsátás lehetõsége a következõ bûncselekmények esetén zárható ki: ha
a bûncselekményt személy vagy dolog elleni erõszakkal követik el, az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása
[139.  § (1) bekezdés], a rombolás súlyosabban minõsülõ esete [142.  § (2) bekezdés], a népirtás [155.  § (1) bekezdés],
az apartheid [157.  § (1) és (3) bekezdés], a polgári lakosság elleni erõszak súlyosabban minõsülõ esete [158.  §
(2) bekezdés], a bûnös hadviselés (160.  §), a nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyver alkalmazása [160/A.  §
(1) bekezdés], a hadikövet elleni erõszak súlyosabban minõsülõ esete [163.  § (2) bekezdés], az emberölés súlyosabban
minõsülõ esetei [166.  § (2) bekezdés], az emberrablás súlyosabban minõsülõ esetei [175/A.  § (3) és (4) bekezdés],
az emberkereskedelem súlyosabban minõsülõ esetei [175/B.  § (5) bekezdés], a közveszélyokozás súlyosabban
minõsülõ esete [259.  § (3) bekezdés], a terrorcselekmény [261.  § (1) bekezdés], a légijármû, vasúti, vízi, közúti
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése súlyosabban minõsülõ esete [262.  § 
(2) bekezdés], a zendülés súlyosabban minõsülõ esetei [352.  § (3) és (4) bekezdés], az elöljáró vagy szolgálati közeg
elleni erõszak súlyosabban minõsülõ esetei [355.  § (5) bekezdés], a harckészültség veszélyeztetése súlyosabban
minõsülõ esete [363.  § (2) bekezdés], a parancsnoki kötelességszegés (364.  §) és a kibúvás a harci kötelesség teljesítése
alól (365.  §).”

7.  § A Btk. 62.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közügyektõl eltiltott]
„a) nem rendelkezik választójoggal, valamint nem vehet részt népszavazásban,”

8.  § A Btk. a következõ 180/A.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Kiszolgáltatott személy megalázása
180/A.  § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást
tanúsítson, ha súlyosabb bûncselekmény nem  valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.
(2) A büntetés két évig terjedõ szabadságvesztés, ha az elkövetõ
a)  az (1) bekezdés szerinti magatartásra  való rábírás során ellenszolgáltatást ad vagy ígér,
b) a magát megalázó személyrõl felvételt készít vagy ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz.”

9.  § A Btk. a következõ 214/B.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása
214/B.  § (1) Aki keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ
a) harmadik országbeli állampolgárt rendszeresen vagy tartósan, vagy
b) jelentõs számú harmadik országbeli állampolgárt egyidejûleg
foglalkoztat, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Bûntett  miatt egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, aki
a) keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt különösen 
kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek között foglalkoztat,
b) keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ kiskorú harmadik országbeli állampolgárt
foglalkoztat,
c) olyan keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt
foglalkoztat, akinek sérelmére emberkereskedelmet (175/B.  §) követtek el.
(3) E § alkalmazásában
a) harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló
törvényben meghatározott személy,
b) keresõtevékenység folytatására jogosító engedély: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról  szóló törvényben meghatározott olyan tartózkodásra jogosító engedély, amellyel a harmadik
országbeli állampolgár keresõtevékenységet folytathat,
c) jelentõs számú: legalább öt személy,
d) különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról  szóló törvényben meghatározott különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek.”
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10.  § A Btk. 230.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Aki a 229.  § (1)–(3) bekezdés szerinti bûncselekményt a közoktatásról  szóló törvényben meghatározott
közfeladatot ellátó pedagógus, vagy a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazott, illetve a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló törvényben meghatározott közfeladatot ellátó személy ellen követi el,
az (1) bekezdés esetén egy évtõl öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtõl nyolc évig, a (3) bekezdés esetén öt évtõl
tíz évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

11.  § A Btk. 255/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„255/A.  § (1) A büntetés korlátlanul enyhíthetõ – különös méltánylást érdemlõ esetben mellõzhetõ – a 250.  §
(1)–(2) bekezdésében, a 251.  § (1) bekezdésében, a 252.  § (1) bekezdésében és a 255.  § (2) bekezdésében
meghatározott bûncselekmény elkövetõjével szemben, ha a cselekményt, mielõtt az a hatóság tudomására jutott
volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni elõnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja, és
az elkövetés körülményeit feltárja.
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthetõ – különös méltánylást érdemlõ esetben mellõzhetõ – a 253.  §-ban, 254.  §-ban és
255.  § (1) bekezdésében meghatározott bûncselekmény elkövetõjével szemben, ha a cselekményt, mielõtt
az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.”

12.  § A Btk. a következõ 256/A.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Befolyás vásárlása
256/A.  § (1) Aki olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy hivatalos személyt befolyásol, vagy reá tekintettel másnak
jogtalan elõnyt ad vagy ígér, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt
a) gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet dolgozójával, illetve tagjával kapcsolatban követi el, vétség  miatt
egy évig terjedõ szabadságvesztéssel,
b) gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozójával, illetve tagjával
kapcsolatban követi el, vétség  miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.”

13.  § (1) A Btk. 257.  §-t követõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Elévülés”
(2) A Btk. a következõ 258.  §-sal egészül ki:

„258.  § Az e címben szabályozott bûncselekmények esetében a büntethetõség elévülésének határideje legalább öt
év.”

14.  § A Btk. 258/C.  §-a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A külföldi gazdálkodó szervezetnek az a dolgozója vagy tagja, aki a mûködésével kapcsolatban jogtalan elõnyt kér,
vagy a kötelességének megszegéséért az ilyen elõnyt vagy annak ígéretét elfogadja, vagy a jogtalan elõny kérõjével
vagy elfogadójával egyetért, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetõje a jogtalan elõnyért a kötelességét megszegi,
bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig, ha a cselekményt bûnszövetségben vagy üzletszerûen követi el, két évtõl nyolc
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

15.  § A Btk. 258/E.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban
258/E.  § (1) Aki arra hivatkozással, hogy külföldi hivatalos személyt befolyásol, a maga vagy más részére jogtalan elõnyt 
kér vagy elfogad, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Aki olyan személynek, aki arra hivatkozik, hogy külföldi hivatalos személyt befolyásol, vagy reá tekintettel másnak
jogtalan elõnyt ad vagy ígér, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

16.  § A Btk. a következõ 258/H.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Elévülés
258/H.  § Az e címben szabályozott bûncselekmények esetében a büntethetõség elévülésének határideje legalább
öt év.”
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17.  § A Btk. 289.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„289.  § (1) Aki a számvitelrõl  szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban elõírt
a) beszámolókészítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi,
b) bizonylati rendet megsérti,
és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenõrzését meghiúsítja vagy az adott üzleti évet érintõen
a számvitelrõl  szóló törvény szerinti megbízható és  valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elõ, bûntettet követ
el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ az egyéni vállalkozó, valamint a számvitelrõl  szóló törvény hatálya alá nem
tartozó más gazdálkodó is, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi,
és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenõrzését meghiúsítja.
(3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a cselekményt pénzügyi intézmény, befektetési
vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelõ, kockázati tõkealap-kezelõ, tõzsdei, elszámolóházi, központi 
értéktári vagy központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független
biztosításközvetítõ, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény körében követik el.
(4) A büntetés vétség  miatt két évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1)–(2) bekezdésben meghatározott cselekményt
gondatlanságból követik el.”

18.  § A Btk. 292.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„292.  § (1) Aki rossz minõségû terméket jó minõségû termékként értékesít, használatba ad, illetve forgalomba hoz,
vagy ezek iránt intézkedik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs mennyiségû vagy értékû
rossz minõségû termékre követik el.
(3) Aki a bûncselekményt gondatlanságból követi el, vétség  miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(4) Aki az (1)–(2) bekezdésben meghatározott rossz minõségû termék forgalomba hozatalára irányuló elõkészületet
követ el, vétség  miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

19.  § A Btk. 296.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„296.  § (1) Aki árut – a versenytárs hozzájárulása nélkül – olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel vagy
elnevezéssel állít elõ, amelyrõl a versenytárs, illetve annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkezõ áruja ismerhetõ fel,
vagy ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetve forgalomba hoz, bûntettet követ el, és három évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs mennyiségû vagy értékû
árura követik el.”

20.  § A Btk.
a) 3.  § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 10.  § (2) bekezdésében, 61.  § (1), (6) bekezdésében, 61.  § (7) bekezdés a) pontjában, 137.  § 3. pont d) alpontjában,

139.  § (1) bekezdésében, 139/A.  § (1) bekezdésében, 142.  § (1) bekezdésében, 144.  § (1) bekezdésében,
145.  §-ában, 146.  § (1) bekezdésében, 147.  § (1) bekezdésében, 148.  §-ában, 154.  § (1) bekezdésében, 214.  §-ában,
214/A.  § (2) bekezdésében, 228/B.  §-ában, 244.  § (5) bekezdésében, 261/A.  § (1) bekezdésében, 269/A.  §-ában,
275.  § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 137.  § 10. pont c) alpontjában az „az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére
irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ,
fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erõszakos cselekmények  miatt elrendelt szükségállapot
[Alkotmány 19.  § (3) bek. g) és h) pontja, valamint i) pontjának elsõ és második fordulata]” szövegrész helyébe
a „szükségállapot” szöveg,

d) 137.  § 20. pontjában, 148.  §-ában az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal” szöveg,
e) 140.  § (1) bekezdés c) pontjában a „Legfelsõbb Bíróságot” szövegrész helyébe a „Kúriát” szöveg,
f) 182.  § (1) bekezdésében a „179–181.  §-ban” szövegrész helyébe a „179.  §-ban, a 180.  §-ban és a 181.  §-ban”

szöveg,
g) 263/B.  § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg
lép.
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21.  § Hatályát veszti a Btk.
a) 46.  § (3) bekezdése,
b) 137.  § 10. pont d) alpontjában az „[Alkotmány 19.  § (3) bek. j) pontja]” szövegrész.

3.  A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló
1979. évi 5. törvényerejû rendelet módosítása

22.  § A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról  szóló 1979. évi
5. törvényerejû rendelet 23.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Btk. 282–283.  §-ában szereplõ „elõállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz” és
„kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik” elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély
mennyiségû, ha]
„b) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelenlevõ THC-tartalom (totál-THC)
a 6 gramm mennyiséget nem haladja meg.”

4. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

23.  § A büntetések és intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 7.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását az elítélt vagy védõje is kezdeményezheti. A kérelmet
a büntetés-végrehajtási intézet – értékelõ véleményével és javaslatával – tizenöt napon belül továbbítja
a büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az enyhébb fokozat kijelölését a törvény kizárja [28/A.  § (3) bekezdés], vagy ha
az egy éven belül ismételten elõterjesztett kérelem új körülményre nem hivatkozik, az értékelõ vélemény és a javaslat
elkészítését a büntetés-végrehajtási intézet mellõzheti.”

24.  § A Bv. tvr. a következõ 7/C.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A biztonsági zárkába vagy körletre helyezés elleni fellebbezés elbírálása
7/C.  § (1) Az elítéltnek a büntetés-végrehajtási intézet különleges biztonságú zárkába helyezés elrendelésérõl és
meghosszabbításáról, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka különleges biztonságú zárkába
helyezés meghosszabbításáról, vagy különleges biztonságú körletre helyezés elrendelésérõl és meghosszabbításáról
 szóló határozata elleni fellebbezését a büntetés-végrehajtási bíró az iratnak a hozzá érkezésétõl számított öt napon
belül bírálja el.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró végzése elleni fellebbezést az érkezéstõl számított öt napon belül kell elbírálni.
(3) A bûnügyi költséget az állam viseli.
(4) Az (1)–(3) bekezdés elõ zetesen letartóztatott esetén is irányadó.”

25.  § A Bv. tvr. 19.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § (1) A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése
során elõsegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történõ beilleszkedését, és azt, hogy tartózkodjék
újabb bûncselekmény elkövetésétõl.
(2) A szabadságvesztés végrehajtása során elõ kell segíteni az elítéltek személyiségébõl, elõéletébõl, befogadást
megelõzõ sajátos életkörülményeibõl, életvitelébõl, így különösen rendszeres alkoholfogyasztásából vagy
kábítószer-használatából, a közterületen életvitelszerû lakhatást folytató sajátos élethelyzetébõl adódó hátrányok
csökkentésére irányuló egészségügyi, gyógyító, rehabilitációs ellátását, személyiségfejlesztõ programokon  való
részvételét.”

26.  § (1) A Bv. tvr. 28/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28/A.  § (1) A Btk. 46.  § alapján a szabadságvesztés végrehajtására eggyel enyhébb fokozat akkor jelölhetõ ki, ha –
különösen az elítélt személyiségére, elõéletére, egészségi állapotára, a szabadságvesztés során tanúsított
magatartására, az elkövetett bûncselekményre, a szabadságvesztés tartamára, a társadalomba  való beilleszkedési
készségére tekintettel – a büntetés célja a szabadságvesztés enyhébb fokozatban történõ végrehajtásával is elérhetõ.
(2) A szabadságvesztés végrehajtására eggyel szigorúbb fokozat akkor jelölhetõ ki, ha az elítélt a büntetés-végrehajtás
rendjét ismételten vagy súlyosan megzavarja.
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(3) Enyhébb végrehajtási fokozat nem jelölhetõ ki, ha
a) az elítélt a szabadságvesztésbõl – az elõ zetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét közvetlenül
megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva – a feltételes szabadságra bocsátásig esedékes idõtartam felét
nem töltötte le,
b) az elítélt a szabadságvesztésbõl fegyház fokozatban legalább egy évet, börtön fokozatban legalább hat hónapot
nem töltött le,
c) az elítélt erõszakos többszörös visszaesõ,
d) az elítélt a bûncselekményt bûnszervezetben követte el,
e) az elítélt életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést tölt.”

(2) A Bv. tvr. a következõ 28/B.  §-sal egészül ki:
„28/B.  § (1) A fogház, illetve a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok akkor
alkalmazhatók, ha – különösen az elítélt személyiségére, elõéletére, életvitelére, családi körülményeire,
a szabadságvesztés során tanúsított magatartására, az elkövetett bûncselekményre, a szabadságvesztés tartamára
tekintettel – a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhetõ, és az enyhébb
büntetés-végrehajtási szabályok alkalmazása a büntetés-végrehajtás biztonságát nem veszélyezteti.
(2) Enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha
a) az elítélt a szabadságvesztésbõl – az elõ zetes fogvatartásban a szabadságvesztés foganatba vételét közvetlenül
megelõzõen folyamatosan töltött idõt is beszámítva – a feltételes szabadságra bocsátásig esedékes idõtartam felét
nem töltötte le,
b) az elítélt a szabadságvesztésbõl börtön fokozatban legalább hat hónapot, fogház fokozatban legalább három
hónapot nem töltött le,
c) az elítélt a törvény értelmében [Btk. 47.  § (4) bekezdés] vagy a bíróság határozata folytán nem bocsátható feltételes
szabadságra,
d) az elítélt erõszakos többszörös visszaesõ,
e) az elítélt a bûncselekményt bûnszervezetben követte el,
f) a bíróság jogerõs ítéletében fegyházbüntetésre ítélt elítélt a szabadságvesztés fokozatának enyhítésével (Btk. 46.  §)
tölti a büntetését,
g) az elítélt ellen újabb büntetõeljárás van folyamatban,
h) az elítélttel szemben újabb szabadságvesztés végrehajtására érkezik értesítés, és a büntetések nincsenek
összbüntetésbe foglalva.
(3) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása esetén az elítélt
a) huszonnégy órát, kivételesen negyvennyolc órát meg nem haladó idõre havonta legfeljebb négy alkalommal
eltávozhat a büntetés-végrehajtási intézetbõl azokon a napokon, amelyeken nem végez munkát;
b) a személyes szükségletére fordítható pénzt készpénzben is megkaphatja, és azt a büntetés-végrehajtási intézeten
kívül költheti el;
c) a látogatóját a büntetés-végrehajtási intézeten kívül is fogadhatja;
d) felügyelete mellõzhetõ, amikor a büntetés-végrehajtási intézeten kívül dolgozik.
(4) Az eltávozás idõtartama a szabadságvesztésbe beszámít. Az elítélt köteles bejelenteni, hogy az eltávozás ideje alatt
hol tartózkodik.
(5) Ha az elítélt az eltávozással, vagy a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzéssel kapcsolatos magatartási
szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi – így különösen, ha az eltávozásról önhibájából nem az elõírt idõn
belül tér vissza, vagy más, súlyos fegyelemsértést követ el – továbbá, ha a (2) bekezdésben meghatározott okok
bekövetkeznek, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka felfüggeszti az enyhébb végrehajtási szabályok
alkalmazását, és elõterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak az enyhébb végrehajtási szabályok
megszüntetése iránt.”

27.  § (1) A Bv. tvr. 33.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elítélt köteles – különösen –]
„d) a jogszabályban meghatározott kivételtõl eltekintve munkát végezni, a kijelölt munkát szakismereteinek és
képességeinek megfelelõen, fegyelmezetten ellátni, a munkavédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos
elõírásokat megtartani,”
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(2) A Bv. tvr. 33.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A büntetés-végrehajtás rendjének vagy biztonságának fenntartása vagy bûncselekmény megelõzése és
megakadályozása érdekében az elítélt – a testüregekre is kiterjedõen – megmotozható, személyes használati tárgyai
és ruházata átvizsgálhatók, vele szemben mozgáskorlátozó eszköz, biztonsági elkülönítés alkalmazható, különleges
biztonságú zárkába vagy körletre helyezhetõ (a továbbiakban együtt: biztonsági intézkedések), illetve az elítélttel
szemben külön törvényben meghatározott esetben és módon kényszerítõ eszközök alkalmazhatók.”

(3) A Bv. tvr. 33.  §-a az alábbi (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elítélt különleges biztonságú zárkába helyezését a büntetés-végrehajtási intézet legfeljebb hat hónapra
rendelheti el, amelyet egy alkalommal, három hónappal meghosszabbíthat. A büntetés-végrehajtási intézet
döntésérõl indokolt határozatot hoz. Ezt meghaladó idõre a különleges biztonságú zárkába helyezés – alkalmanként –
legfeljebb hat hónappal  való meghosszabbításáról, valamint az elítéltnek legfeljebb hat hónapra különleges
biztonságú körletre helyezésérõl, vagy annak – alkalmanként – legfeljebb hat hónappal  való meghosszabbításáról
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka indokolt határozattal dönt. A büntetés-végrehajtási intézet és
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának határozata ellen az elítélt a határozat közlésétõl számított három
napon belül a büntetés-végrehajtási bíróhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek a végrehajtásra nincs halasztó
hatálya.
(4b) A motozást, illetve a ruházat átvizsgálását az elítélttel azonos nemû személy – ide nem értve a motozásnál
közremûködõ orvost – végezheti, és az nem történhet szeméremsértõ módon. A test üregeinek átvizsgálását csak
orvos végezheti.
(4c) Mozgáskorlátozó eszközként – testi sérüléssel nem járó módon – rögzítõ övvel vagy anélkül bilincs, vezetõ bilincs
vagy a végtag rögzítésére alkalmas más eszköz az intézkedésre okot adó körülmény megszûnésig, de folyamatosan
legfeljebb tizenkét óra tartamban alkalmazható, ha az elítélt egészségi állapota ezt megengedi.”

28.  § A Bv. tvr. 34.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elítéltet az általa okozott kár megtérítésére – a 44.  § (5) bekezdése szerinti munkáltatás esetén az elítélt által
okozott kár bv. szerv általi megtérítését követõen – a bv. szerv határozattal kötelezi, amely ellen a közléstõl számított
harminc napon belül keresettel fordulhat a határozatot hozó bv. szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz.”

29.  § A Bv. tvr. 35.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35.  § (1) A szabadságvesztés végrehajtása során az elítéltet ért kárért a Polgári Törvénykönyv szerint a bv. szervezet
felelõs. Az elítéltet a munkájával összefüggésben ért kárért fennálló felelõsségre a Munka Törvénykönyve
értelemszerûen irányadó azzal, hogy a 44.  § (5) bekezdése szerinti munkáltatás esetén az elítéltet ért kárt a gazdálkodó
szervezettel szerzõdésben álló bv. szerv téríti meg. A kár megtérítése a kárért  való felelõsséget nem érinti, és a bv. szerv
visszkereseti igényét nem gátolja.
(2) Az elítélt a kártérítési igényét annál a bv. szervnél terjesztheti elõ, ahol a kár bekövetkezett, a 44.  § (5) bekezdése
szerinti munkáltatás esetén annál a bv. szervnél, amely a szerzõdést a gazdálkodó szervezettel megkötötte.
A kártérítési igényt határozattal kell elbírálni, amely ellen az elítélt a közléstõl számított harminc napon belül
a határozatot hozó bv. szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz keresettel fordulhat.”

30.  § A Bv. tvr. 36.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetel az elítélt joga
a) a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely megválasztásához;
b) a gyülekezéshez;
c) a sztrájkhoz,
d) ahhoz, hogy az országgyûlési képviselõk, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint az európai
parlamenti képviselõk választásán választható és – ha a közügyektõl eltiltás hatálya alatt áll – választó legyen, valamint
e) a szülõi felügyelethez.”

31.  § (1) A Bv. tvr. 44.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elítéltet nem terheli munkavégzési kötelezettség, ha
a) tankötelezettsége áll fenn,
b) terhessége a hatodik hónapot elérte,
c) gyermekét a 36.  § (4) bekezdése alapján a büntetés-végrehajtási intézetben gondozza,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 135. szám 32665



d) munkaképtelen,
e) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.”

(2) A Bv. tvr. 44.  §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elítéltet munkával a büntetés-végrehajtási intézet vagy az e célra alapított gazdálkodó szervezet foglalkoztatja.
(5) A bv. szerv szerzõdése alapján az elítélt – írásban megadott hozzájárulásával – más gazdálkodó szervezetnél is
végezhet munkát. Ha az elítélt a hozzájárulást visszavonja, a Munka Törvénykönyve szerinti rendes felmondás
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a felmondási idõ harminc nap.”

32.  § (1) A Bv. tvr. 70.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közügyektõl eltiltás kivételével az (1) bekezdésben meghatározott büntetések tartamába nem számít be az az
idõ, amely alatt az elítélt
a) szabadságvesztést töltött – ideértve a más ügyben kiszabott, valamint a közérdekû munka vagy a pénzbüntetés
átváltoztatása folytán végrehajtott büntetést is –,
b) más ügyben elõ zetes fogvatartásban volt, feltéve, hogy elítélték.”

(2) A Bv. tvr. 70.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közügyektõl eltiltás tartamába nem számít be az az idõ, amely alatt az elítélt
a) azt a szabadságvesztést tölti, amelynek alapján a bíróság a közügyektõl eltiltást kiszabta,
b) olyan összbüntetésbe foglalt szabadságvesztést tölt, amelyhez kapcsolódóan közügyektõl eltiltást is végre kell
hajtani,
c) az a)–b) pontban megjelölt szabadságvesztés végrehajtása alól kivonja magát.”

33.  § A Bv. tvr. 118/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„118/B.  § Az elõ zetesen letartóztatottal szemben az ott megjelölt célból és módon a 33.  § (4) bekezdésében
meghatározott biztonsági intézkedések és kényszerítõ eszközök alkalmazhatók. A 33.  § (4a)–(4c) bekezdését
alkalmazni kell az elõ zetesen letartóztatott esetében is.”

34.  § A Bv. tvr. 126.  §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E törvénynek az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról  szóló 2011. évi CL. törvény 26.  §
(1) bekezdésével megállapított 28/A.  §-át és a 26.  § (2) bekezdésével megállapított 28/B.  § (2) bekezdését
a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2b) E törvénynek az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról  szóló 2011. évi CL. törvény 31.  §
(2) bekezdésével megállapított 44.  § (5) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot azon elítéltek esetében is be kell
szerezni, akiket 2012. január 1-jén már más gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatnak.”

35.  § A Bv. tvr. 127.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy az õrizet és az elõ zetes letartóztatás rend õrségi
fogdában  való végrehajtásának részletes szabályait – az igazságügyért felelõs miniszterrel egyetértésben, a legfõbb
ügyész véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”

36.  § A Bv. tvr. 7/A.  § (2) bekezdésében a „[28/A.  § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[28/B.  § (2) bekezdés]” szöveg, 122.  §
(3) bekezdésében a „33.  § (3)–(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „33.  § (3)–(4c) bekezdésének” szöveg lép.

5. A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

37.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 80.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A rend õrségi adatkezelõ szerv, illetõleg a megbízási szerzõdés keretei között az adatfeldolgozó szerv [91/A.  § (2) bekezdés]
vezetõje köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében]
„a) az érintett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló törvényben meghatározott
módon –
aa) a rend õri szerv által kezelt, illetve továbbított személyes adatairól kérelmére tájékoztatást kapjon, valamint
ab) gyakorolhassa a helyesbítéshez, illetve a kötelezõ adatkezelés kivételével a törléshez és a zároláshoz  való jogát,”
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38.  § Az Rtv. 86.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86.  § (1) Rendõrségi adat az Európai Unió tagállamai, valamint az Európai Unió által létrehozott nemzetközi
bûnüldözõ szervezetek részére az Európai Unió jogi aktusának végrehajtását szolgáló törvény, illetve két- vagy
többoldalú nemzetközi szerzõdés alapján az e törvényben meghatározott célból adható át.
(2) Amennyiben lehetséges, az adattovábbítás esetén csatolni kell azon információkat, amelyek lehetõvé teszik
az átvevõ számára, hogy megítélje az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét és megbízhatóságát.
(3) Az adattovábbítás során utalni kell a rend õrségi adat
a) vonatkozásában fennálló, a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez és a zároláshoz  való jog korlátozására,
valamint
b) kezelésének a rend õrségi adatkezelõ szerv által meghatározott lehetséges idõtartamára.”

39.  § Az Rtv. 87.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„87.  § (1) A (2) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó rend õrségi adat harmadik ország, valamint a 86.  §
(1) bekezdése szerinti nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi szervezet részére nemzetközi szerzõdés alapján
az e törvényben meghatározott célból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló
törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor továbbítható, ha a harmadik ország átvevõ
hatósága vagy az átvevõ nemzetközi szerv feladata bûncselekmények megelõzése, nyomozása, felderítése,
büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetõjogi szankciók végrehajtása.
(2) Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága, az Európai Unió által létrehozott nemzetközi bûnüldözõ
szervezet, illetve harmadik ország illetékes hatóságai, valamint a 86.  § (1) bekezdése szerinti nemzetközi szervezeteken 
kívüli más nemzetközi szervezet által továbbított vagy hozzáférhetõvé tett rend õrségi adat harmadik ország, valamint
a 86.  § (1) bekezdése szerinti nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi szervezet részére az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek megléte esetén akkor továbbítható, ha az adatot átadó hatóság, szervezet – nemzeti
jogának, illetve nemzetközi szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen – hozzájárult az adat átadásához.”

40.  § Az Rtv. a következõ 87/A.  §-sal egészül ki:
„87/A.  § (1) A 86.  § (1) bekezdésében és a 87.  § (1) bekezdésében meghatározott országtól, illetve szervezettõl átvett
vagy az általa hozzáférhetõvé tett rend õrségi adat az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén jogi személynek, 
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek vagy magánszemélynek akkor továbbítható, ha
a) az adatot átadó hatóság, szervezet – nemzeti jogának, illetve nemzetközi szerzõdésnek megfelelõen – hozzájárult
az adat átadásához és
b) az adattovábbítás nem ütközik az érintett jogos érdekével.
(2) Az adatok továbbításakor meg kell jelölni az adatok felhasználásának lehetséges célját.”

41.  § Az Rtv. 88.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rend õrségi adatkezelõ az adatátadásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 szóló törvényben meghatározottak szerint adattovábbítási nyilvántartást vezet.”

42.  § Az Rtv. 91/B.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91/B.  § A rend õrségi adatkezelõ szerv vezetõje a 91/A.  § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott adatok
tekintetében – ha bûnüldözési célból elengedhetetlen, továbbá ha az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében szükséges – az érintett személy tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz  való jogának
gyakorlását – írásban, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulás lehetõségére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó indokolással ellátva – megtagadhatja vagy korlátozhatja.
Az indokolás mellõzhetõ, ha az a rend õrség bûnüldözési feladatának ellátását akadályozza, vagy mások jogainak
sérelmével jár. Az indokolás mellõzése esetén a megtagadás okaként az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény 19.  §-ában foglalt rendelkezés mellett e §-ra kell hivatkozni.
A tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz  való jog korlátozása nem érinti a büntetõeljárásban
résztvevõknek a büntetõeljárásról  szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlását.”
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43.  § Az Rtv. 104.  §-a a következõ s) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„s) a büntetõügyekben folytatott rend õrségi és igazságügyi együttmûködés keretében feldolgozott személyes
adatok védelmérõl  szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározat.”

44.  § Az Rtv. 91/F.  § (1) bekezdésének „a schengeni vívmányokat alkalmazó állam” szövegrésze helyébe az „az Európai Unió
tagállamának” szöveg lép.

45.  § Hatályát veszti az Rtv. 80.  § (3) bekezdése.

6. A büntetés-végrehajtási szervezetrõl  szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

46.  § A büntetés-végrehajtási szervezetrõl  szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bv. Szt.) a következõ 29/A.  §-sal
egészül ki:
„29/A.  § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet által kezelt személyes adat az Európai Unió tagállamai, valamint
az Európai Unió által létrehozott nemzetközi bûnüldözõ szervezetek részére az Európai Unió jogi aktusának
végrehajtását szolgáló törvény, illetve két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdés alapján az e törvényben
meghatározott célból adható át.
(2) Amennyiben lehetséges, az adattovábbítás esetén csatolni kell azon információkat, amelyek lehetõvé teszik
az átvevõ számára, hogy megítélje az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét és megbízhatóságát.
(3) Az adattovábbítás során utalni kell a személyes adat kezelése során érvényesítendõ korlátozásokra, valamint
az adatkezelés adatkezelõ szerv által meghatározott lehetséges idõtartamára.
(4) Harmadik ország hatósága, valamint az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi
szervezet részére nemzetközi szerzõdés alapján az e törvényben meghatározott célból az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról  szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén is csak akkor
továbbítható személyes adat, ha a harmadik ország átvevõ hatósága vagy az átvevõ nemzetközi szerv feladata
bûncselekmények megelõzése, nyomozása, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetõjogi szankciók
végrehajtása.
(5) Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága, az Európai Unió által létrehozott nemzetközi bûnüldözõ
szervezet, illetve harmadik ország illetékes hatóságai, valamint az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi
szervezeteken kívüli más nemzetközi szervezet által továbbított vagy hozzáférhetõvé tett személyes adat harmadik
ország, valamint az (1) bekezdésben megjelölt nemzetközi szervezeteken kívüli nemzetközi szervezet részére
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek megléte esetén akkor továbbítható, ha az adatot átadó hatóság, szervezet 
– nemzeti jogának, illetve nemzetközi szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen – hozzájárult az adat átadásához.”

47.  § A Bv. Szt. 32.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32.  § (1) A fogvatartottról felvett adatokat az adatkezelõ szerv a büntetés, intézkedés végrehajtásától vagy
a végrehajthatóság megszûnésétõl számított huszonöt évig köteles megõrizni.
(2) A fogvatartott szabadulásakor a kapcsolattartó adatait a kapcsolattartók nyilvántartásából törölni kell.”

48.  § A Bv. Szt. a 46.  §-t követõen a következõ alcímmel és 47.  §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió jogának  való megfelelés
47. § E törvény 29.  §-a, 29/A.  §-a és 32.  §-a a büntetõügyekben folytatott rend õrségi és igazságügyi együttmûködés
keretében feldolgozott személyes adatok védelmérõl  szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi
kerethatározatnak  való megfelelést szolgálja.”

49.  § A Bv. Szt.
a) 29.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a nyilvántartott adatokról és iratokról (a továbbiakban: adatok)”

szövegrész helyébe az „az általa kezelt adatokat továbbítja, valamint az iratokról” szöveg, továbbá
b) 29.  § (2) bekezdésében a „szükséges adatokról az adatkezelõ szerv tájékoztatást” szövegrész helyébe a „szükséges

adatokat az adatkezelõ szerv továbbítja, valamint az iratokról tájékoztatást” szöveg
lép.
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7. A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

50.  § A Be. 85.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A sértett tanúkénti kihallgatásánál jelen lehet az érdekében eljáró ügyvéd, aki a tanúnak felvilágosítást adhat
a jogairól, de más tevékenységet nem végezhet, és a vallomást nem befolyásolhatja. A kihallgatást követõen az arról
készült jegyzõkönyvet megtekintheti, és észrevételeit írásban vagy szóban elõterjesztheti.”

51.  § A Be. 154.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lefoglalt dolgot letétbe kell helyezni; ha a dolog letétbe helyezésre nem alkalmas, vagy azt más fontos ok
indokolja, a megõrzésérõl egyéb módon kell gondoskodni. Ez utóbbi esetben a lefoglalt dolognak
a bûncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítõ iratot vagy fényképet kell az ügy irataihoz csatolni.
Az érdekelt õrizetében hagyott vagy más szerv õrizetébe adott dolog a lefoglalást elrendelõ bíróság, ügyész, illetve
nyomozó hatóság hozzájárulása hiányában más birtokába, kezelésébe nem adható. A bíróság, az ügyész, illetve
a nyomozó hatóság hozzájárulása esetén a lefoglalt dolog megõrzésére az új birtokost, kezelõt kötelezi.”

52.  § A Be. 159.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„159.  § (1) A zár alá vétel a zár alá vett vagyontárgyak és vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot függeszti fel. Zár alá
vételt a bíróság rendel el.
(2) Ha az eljárás olyan bûncselekmény  miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak van helye, illetve ha
polgári jogi igényt érvényesítenek, és alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják, ezek biztosítására
a terhelt egész vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vétele rendelhetõ
el. A zár alá vétel elrendelhetõ arra a vagyonra, vagyonrészre, illetve egyes vagyontárgyra is, amelyre nézve
vagyonelkobzás rendelhetõ el, de amelyet nem a terhelt birtokol.
(3) Ha ingatlan elkobzásának van helye, a zár alá vételt el kell rendelni.
(4) A zár alá vételnek a közhitelû nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha nincs
külön jogszabály szerinti közhitelû nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet kell értesíteni.
(5) A magánfél által érvényesített polgári jogi igény biztosítására zár alá vételnek csak a magánfél indítványára van
helye. A nyomozás során zár alá vételnek helye van a sértett indítványára is. Ha a bíróság a nem jogerõs ügydöntõ
határozatában ingatlanra vagyonelkobzást rendelt el, ennek biztosítására az eljárás jogerõs befejezéséig az ingatlan
zár alá vételét rendelheti el.
(6) A zár alá vételt fel kell oldani, ha
a) az elrendelésének oka megszûnt, ha a nyomozást megszüntették, illetve annak határideje lejárt, kivéve, ha a zár alá
vett vagyontárgyat, illetve vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot magának követelõ személy a követelése érdekében 
hatvan napon belül polgári eljárást indított,
b) a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására rendelték el, és ezt az összeget letétbe helyezték,
c) az eljárást vagyonelkobzás alkalmazása nélkül fejezték be, illetve a polgári jogi igényt elutasították,
d) a polgári jogi igény megítélése esetén a magánfél a megállapított teljesítési határidõ lejártától számított harminc
napon belül nem kért végrehajtást,
e) a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása esetén az ügyész, illetve a magánfél hatvan napon belül nem
igazolta, hogy az igényét érvényesítette.
(7) A (6) bekezdés a), d) és e) pontjában írt határidõt a zár alá vételt feloldó, a nyomozást megszüntetõ, a polgári jogi
igény megítélésre, illetve az egyéb törvényes útra utasításra vonatkozó határozat közlésétõl kell számítani.
(8) A zár alá vételt a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti.”

53.  § A Be. 160.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetve az ügyész az (1) bekezdésben meghatározott dolgokat
– az ingatlan kivételével – lefoglalja, vagy a 61.  §-ban felsorolt hatóságokat keresi meg a hatáskörükbe tartozó
intézkedések elvégzése érdekében. A hatóságok az intézkedéseket haladéktalanul kötelesek megtenni, és ennek
megtörténtérõl a nyomozó hatóságot, illetve az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni.”

54.  § A Be. 161.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 69.  § (1) bekezdés b) vagy c) pontja, valamint (1a), (2) és (5) bekezdése, a 93.  §, a 106.  § (3) bekezdése, a 113.  §
(1) vagy (2) bekezdése, a 123.  § (4) bekezdése, a 152.  § (1) bekezdése, a 158.  § (3) bekezdése, a 185.  § (3) bekezdése,
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a 245.  § (4) bekezdése és a 343.  § (1) bekezdése alapján kiszabott rendbírságot – meg nem fizetése esetén – a bíróság
elzárásra változtatja át. A rendbírság elzárásra történõ átváltoztatása esetén ezer forinttól ötezer forintig terjedõ
összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani, az egynapi elzárásnak megfelelõ összeget a rendbírságot kiszabó
határozatban kell megállapítani. A rendbírság helyébe lépõ elzárás egy napnál rövidebb és száz napnál hosszabb nem
lehet. Erre a rendbírságot kiszabó határozatban a megbírságolt személyt figyelmeztetni kell.”

55.  § A Be. 162.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az elõvezetés költségének megfizetésére az elõvezetést elrendelõ határozatban megjelölt személyt kell kötelezni.
Eredménytelen elõvezetés esetén az elõvezetést elrendelõ bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság a kötelezettet
kérelmére különös méltánylást érdemlõ okból mentesítheti az elõvezetés költéségének megfizetése alól, ebben
az esetben az elõvezetés költségét az állam viseli.”

56.  § A Be. 181.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„181.  § (1) A tanút az ügyész, illetve – ha az ügyész másképp nem rendelkezik – a nyomozó hatóság a 79–88.  § szerint
kihallgatja. A tanúnak nem tehetõ fel a 180.  § (1) bekezdésében tilalmazott, továbbá olyan kérdés, amely a feleletre
útmutatást tartalmaz.
(2) Ha megállapítható, hogy a tanú a vallomásában a 82. § (4) bekezdés esetét kivéve magát vagy hozzátartozóját
bûncselekmény elkövetésével vádolja, a tanút a 82.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint ismételten
figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni.
(3) A feljelentõ tanúként kihallgatható. Ha a feljelentés tartalmazza a feljelentõ elõadását, a tanúkénti kihallgatása
mellõzhetõ.”

57.  § A Be. 195.  §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az õrizetbe vételt elrendelõ határozat ellen tett panasz elbírását mellõzni kell, ha az ügyész a terhelt elõ zetes
letartóztatásának elrendelésére indítványt tesz a bíróságnak.”

58.  § A Be. 219.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vádiratot annyi példányban kell benyújtani, hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és védõnek egy-egy
példány jusson. A vádirat bírósági példányához csatolni kell a vádemelés alapjául szolgáló mindazon iratot, amelyet
az ügyész a gyanúsítottnak, illetve a védõnek ismertetésre az eljárás végén átadott, valamint – a bûncselekmény
helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat kivételével –
a tárgyi bizonyítási eszközöket.”

59.  § A Be. 228.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Akire nézve az ügyész e fejezet szerinti eljárásában hozott határozata közvetlen rendelkezést tartalmaz,
a határozat ellen a közléstõl számított nyolc napon belül panasszal élhet.”

60.  § A Be. 228/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Akinek az ügyész e fejezet szerinti eljárásában tett intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása a jogait vagy
érdekeit közvetlenül sérti, az a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül panasszal élhet.”

61.  § A Be. 279.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság felhívása alapján a vádlott elõ zetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, és nincs
védõje, a bíróság a részére védõt rendel ki, és a védõt a kitûzött határnapra idézi.”

62.  § A Be. 293.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„293.  § (1) A tanú kihallgatásának kezdetén a tanács elnöke a 85.  § (2) és (3) bekezdése szerint jár el, majd ezt követõen,
ha a tanú vallomástételének nincs akadálya, a tanács elnöke a tanút – a 88.  § rendelkezéseire figyelemmel – kihallgatja.
A tanúként kihallgatandó sértett a kihallgatás kezdetén, ha korábban errõl nem nyilatkozott, a 284.  § (2) bekezdésének
b) pontja szerinti nyilatkozatot is megteheti.
(2) A tanú kihallgatására a 290.  § (2) és (3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
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(3) Ha megállapítható, hogy a tanú a vallomásában a 82.  § (4) bekezdés esetét kivéve magát vagy hozzátartozóját
bûncselekmény elkövetésével vádolja, a tanút a 82.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint ismételten
figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni.”

63.  § A Be. 317.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felszólalások után a védõbeszéd következik. A védõ perbeszéde után a vádlott is szót emelhet saját védelmére.”

64.  § (1) A Be. 474.  §-át megelõzõ „A katonai ügyész” alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az ügyész”
(2) A Be. 474.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A katonai büntetõeljárásban az ügyész feladatát a katonai ügyész, valamint a legfõbb ügyész által a katonai
büntetõeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) látja el. A katonai ügyész a vádemelés
feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást, vagy nyomozást végeztet.”

65.  § A Be. 474.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A katonai ügyész nem katonai büntetõeljárásra tartozó ügyben is eljárhat.”

66.  § A Be. 475.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„475.  § (1) A katonai ügyész a bíróság katonai tanácsa mellett mûködik.
(2) Az ítélõtábla, illetve a Kúria mellett a vádhatóság feladatát az ügyészségrõl  szóló törvény szerint e bíróságok mellett 
mûködõ ügyészi szerv látja el.
(3) A katonai ügyész illetékességét annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett mûködik.
(4) A legfõbb ügyész rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként
nem terjed ki.”

67.  § A Be. 517.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történõ kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé állíthatja, ha]
„d) a terhelt a bûncselekmény elkövetését beismerte.”

68.  § A Be. 517.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén
az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történõ kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé állítja.”

69.  § A Be. 522.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vád elõterjesztése után a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, ha a gyanúsított kihallgatásától a bíróság
elé állításig több mint harminc nap telt el, a bûncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb
büntetést rendel, vagy a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre.”

70.  § A Be. 536.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„536.  § (1) Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a terhelt személye és az elkövetett bûncselekmény
figyelembevételével a vádiratban indítványozhatja az ügy nyilvános ülésen  való elbírálását.
(2) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen  való elbírálására vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza. Ha az ügyész az ülés 
eredményéhez képest úgy látja, hogy a vádlott súlyosabb bûncselekményben bûnös, vagy más bûncselekményben is
bûnös, indítványozza az ügy tárgyalásra utalását.”

71.  § A Be. 554/B.  § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kiemelt jelentõségû ügy]
„e) a gazdasági életben súlyos következményekkel járó csõdbûncselekmény [Btk. 290.  § (4) bekezdés], a versenyt
korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban [Btk. 296/B.  §], a pénzmosás [Btk. 303. és 303/A.  §] és
a költségvetési csalás súlyosabban minõsülõ esetei [310.  § (4)–(5) bekezdés],”
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72.  § A Be. 554/B.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kiemelt jelentõségû ügy]
„g) azok a bûncselekmények, amelyek büntethetõsége nem évül el:”

73.  § A Be. 554/B.  § gc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[az el nem évülõ bûncselekmények:]
„gc) az emberölés súlyosabban minõsülõ esetei [166.  § (2) bekezdés a)–j) pontjai];”

74.  § A Be. 554/K.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„554/K.  § (1) A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjének figyelembevételével és a soronkívüliségre
vonatkozó rendelkezések szem elõtt tartásával három hónapon belülre úgy kell kitûzni, hogy a bíróság az ügyet
lehetõleg elnapolás nélkül, ésszerû határidõn belül be tudja fejezni.
(2) Az értesítéssel, illetve az idézéssel egyidejûleg tájékoztatni kell az ügyészt és a védõt arról, hogy a bíróság a kitûzött
határnapra mely tanúkat idézi meg.”

75.  § A Be. 583.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A terhelt a nyomozást megszüntetõ határozat, a jogerõs felmentõ ítélet, a jogerõs megszüntetõ végzés, az 580.  §
(1) bekezdés III. pontja és (2) bekezdése szerinti bûnösséget megállapító ítélet, a rendkívüli jogorvoslat
eredményeképpen hozott jogerõs határozat vele történõ közlésétõl számított hat hónapon belül terjeszthet elõ
kártalanítási igényt. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

76.  § A Be. 583.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyomozást megszüntették, a kártalanítási igényt annál a bíróságnál kell elõterjeszteni, amely az elõ zetes
letartóztatást, a házi õrizetet, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte. Az 580.  § (1) bekezdés II. és
III. pontjában, (2) bekezdésében, valamint az 581.  § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a kártalanítási igényt
az alapügyben elsõ fokon eljárt bíróságnál kell elõterjeszteni.”

77.  § A Be. 583.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A terheltet kártalanítási igényének jogalapjáról, az igény érvényesítésének határidejérõl, a határidõ kezdõ
idõpontjáról és a határidõ elmulasztásának jogvesztõ jellegérõl az (1) bekezdés szerinti határozat közlésével
egyidejûleg tájékoztatni kell.”

78.  § A Be. 599.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„599.  § (1) Az államot illetõ bûnügyi költség és a rendbírság megfizetését az igazságügyért felelõs miniszter különös
méltánylást érdemlõ okból egészben vagy részben elengedheti.
(2) Az államot illetõ bûnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet az államot illetõ
bûnügyi költség megfizetésére kötelezett, a rendbírsággal sújtott (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett), a védõ, 
a fiatalkorú törvényes képviselõje, valamint a fizetésre kötelezett 56.  § szerinti képviselõje nyújthatja be.
(3) Az elsõfokú bíróság az államot illetõ bûnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló
kérelmet a fennálló tartozás mértékérõl, illetve az addigi befizetés adatairól  szóló igazolással, és a büntetõügy irataival
(részirattal), ideértve a (4) bekezdés szerint beszerzett adatokat, iratokat is, az esetlegesen rendelkezésre álló bírósági
foglalási jegyzõkönyvvel felterjeszti az igazságügyért felelõs miniszterhez.
(4) A bíróság a felterjesztés elõtt a megkeresés (71.  §) szabályai szerint beszerzi a fizetésre kötelezettnek a döntéshez
szükséges személyes adatait, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat is, valamint a fizetésre
kötelezett személyi körülményeit, vagyoni és jövedelmi helyzetét feltáró részleges környezettanulmányt, továbbá
fogva lévõ terhelt esetében az intézeti értékelõ véleményt.
(5) A részleges környezettanulmányt a pártfogó felügyelõ készíti el.”

79.  § (1) A Be. 602.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése, az adócsalás, a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, 
a visszaélés jövedékkel, a jövedéki orgazdaság, a csempészet és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése  miatt 2011. december 31. napját követõen induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévõ
nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.”
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(2) A Be. 603.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékû bevételcsökkenést okozó adócsalás, a különösen nagy, vagy ezt
meghaladó mértékû bevételcsökkenést okozó munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás, a különösen
nagy, vagy ezt meghaladó mértékû bevételcsökkenést okozó visszaélés jövedékkel, a különösen nagy, illetve
a különösen jelentõs értékû jövedéki termékre elkövetett jövedéki orgazdaság és a különösen nagy, vagy ezt
meghaladó mértékû vámbevétel-csökkenést okozó csempészet  miatt 2011. december 31. napját követõen induló
vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévõ büntetõeljárás a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.”

(3) A Be. a következõ 603/A.  §-sal egészül ki:
„603/A.  § A jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése, különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékû
bevételcsökkenést okozó adócsalás, különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékû bevételcsökkenést okozó
munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése
 miatt 2011. december 31. napját követõen induló vagy 2012. január 1. napján folyamatban lévõ büntetõeljárásra a Be.
XXVIII/A. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.”

80.  § A Be. 604.  § (2) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)
„s) a tizennegyedik életévét be nem töltött személy meghallgatására szolgáló rend õrségi helyiség kialakítására
vonatkozó szabályokat a rendészetért felelõs miniszter egyetértésével kiadott”
(rendeletben szabályozza.)

81.  § A Be.
a) 3.  § (4) bekezdésében, 13.  § (2) bekezdés c) pontjában, 13.  § (3) bekezdés b) pontjában, 14.  § (5) és

(7) bekezdésében, 20.  § (3) bekezdésében, 20/A.  §-ában, 22.  §-ában, 24/A.  § (1) bekezdésében, 44.  §
(5) bekezdésében, 384.  §-ában, 401.  §-ában, 406.  §-ában, 414.  § (2) bekezdésében, 416.  § (4) bekezdés
b) pontjában, 419.  § (4) és (6) bekezdésében, 421.  § (2) és (3) bekezdésében, 423.  § (4)–(6) bekezdésében, 424.  §
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 427.  § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 427.  § (2) és (3) bekezdésében,
428.  § (1)–(5) bekezdésében, 429.  § (2) bekezdésében, 433.  §-ában, 434.  § (1) és (2) bekezdésében, 436.  §-ában,
603.  § (1) bekezdésében, 605.  § (4) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

b) 20.  § (2) bekezdés c) pontjában, 262/B.  § (3) bekezdésében, 420.  § (1) bekezdésében, 437.  §-ában a „Legfelsõbb
Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria” szöveg,

c) 18.  § (1) bekezdésében, 43.  § (5) bekezdésében, 470.  § (1) bekezdés d) pontjában, 473.  § (2) bekezdésében, 474.  §
(4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 18.  § (2) bekezdésében, 416.  § (1) bekezdés g) pontjában, 565.  § (3) bekezdésében, 586.  § (3)–(5) bekezdésében
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 222/A.  §-ában a „szabadságvesztéssel” szövegrész helyébe a „szabadságvesztésnél” szöveg,
f) 383.  § (1) bekezdés b) pontjában, 419.  § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bírósághoz” szövegrész helyébe

a „Kúriához” szöveg,
g) 416. § (1) bekezdés f) pontjában az „alkotmányellenességét” szövegrész helyébe az „alaptörvény-ellenességét”

szöveg,
h) 419.  § (2) bekezdésében, 431.  §-ában a „Legfelsõbb Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Kúriánál” szöveg,
i) 422.  § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának” szöveg,
j) 448.  § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságot” szövegrész helyébe a „Kúriát” szöveg
lép.

82.  § Hatályát veszti a Be.
a) 201.  § (1) bekezdés d) pontjában a „hivatali visszaélés,” szövegrész;
b) 216.  § (5) bekezdésében az „a vádemelés elhalasztása után az eljárás megszüntetésérõl [226.  § (1)–(2) bek.],”

szövegrész;
c) 257.  § (2) bekezdése;
d) 475.  §-át megelõzõ alcíme;
e) 476.  §-át megelõzõ alcíme és 476.  §-a.
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8. A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl  szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

83.  § A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl  szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Bszntv.) 4.  §
(1) bekezdés b) pontjában, 42/A.  § (5) bekezdésében, 42/C.  § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

84.  § Hatályát veszti a Bszntv. 11.  § (3) és (4) bekezdése.

9. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl  szóló 2003. évi CXXX. törvény
módosítása

85.  § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl  szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) 52.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tagállami igazságügyi hatóság olyan, Magyarország területén teljesítendõ eljárási cselekmény iránt
terjesztett elõ megkeresést, amelyen a megkeresõ tagállam területén fogva tartott személy jelenléte szükséges, akkor
ezt a személyt – a megkeresõ tagállammal megkötött eseti megállapodás alapján – az eljárási cselekmény
végrehajtása érdekében Magyarország területére ideiglenesen át lehet szállítani.”

86.  § Az EUtv. 60.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a Magyarország területén folyamatban lévõ büntetõeljárás eredményessége érdekében az Európai Unió
tagállama területén magyar fedett nyomozó, illetve Magyarország területén tagállami fedett nyomozó alkalmazása
szükséges, ezt a legfõbb ügyész a tagállami igazságügyi vagy nyomozó hatóságnál kezdeményezheti.”

87.  § Az EUtv. 64.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64.  § Az elektronikus hírközlõ hálózat útján továbbított közlemény, illetve a számítástechnikai rendszer útján
továbbított adatok kifürkészésére irányuló megkeresés – a 63.  § (3) bekezdésben foglaltakon felül – akkor teljesíthetõ,
ha a titkos adatszerzéssel érintett személy Magyarország területén tartózkodik, továbbá, ha a titkos adatszerzéssel
érintett személy harmadik állam területén tartózkodik, azonban a közlemény vagy adat kifürkészése a Magyarország
területén mûködõ elektronikus hírközlési szolgáltató közremûködését igényli, vagy az azt lehetõvé tevõ technikai
eszköz Magyarország területén található.”

88.  § Az EUtv.
a) 3.  § (1) bekezdésében, 10.  § (1) és (2) bekezdésében, 24.  § (3) bekezdésében, 34.  §-ában, 51.  § (3) és

(4) bekezdésében, 52.  § (3) és (5) bekezdésében, 57.  §-ában, 75/P.  § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 4.  § f) pontjában, 5.  § (1) bekezdésében, 6.  §-ában, 17.  §-ában, 18.  § (1) bekezdésében, 22.  § (1) bekezdésében, 25.  § 
(7) bekezdésében, 31.  § (2) bekezdés a) pontjában, 32.  § (1) bekezdés a) pontjában, 35.  § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, 38.  § (3) bekezdésében, 52.  § (2) és (4) bekezdésében, 53.  § (2) bekezdésében, 58.  § (1)–(3) és
(5) bekezdésében, 59.  § (2) bekezdésében, 61.  § (3) bekezdésében, 65.  § (4) bekezdésében, 67/A.  § (1) bekezdés
nyitó szövegrészében, 67/A.  § (1) bekezdés b) pontjában, 67/F.  § (1) és (2) bekezdésében, 67/I.  § (1) bekezdésében, 
67/M.  § (3) bekezdésében, 68.  § (3) bekezdésében, 70.  § (3) bekezdésében, 71.  § (6) bekezdés b) pontjában, 72.  §
(1) bekezdés a) és b) pontjában, 74.  § (7) bekezdés d) pontjában, 75/A.  § (4) bekezdés b) pontjában, 75/C.  §
(2) bekezdésében, 75/I.  § (2), (5), (9) bekezdésében, 75/I.  § (11) bekezdés b) pontjában, 75/J.  §-ában, 101.  §-ában
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 5.  § (2) bekezdésében, 35.  § (2) bekezdésében, 60.  § (1) bekezdésében, 75/I.  § (4) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 8.  § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg,
e) 67/C.  § (1) bekezdés c) pontjában, 70.  § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész

helyébe a „Magyarországon” szöveg,
f) VI/B. fejezet 3. és 9. Címében az „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg,
g) 75/I.  § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
h) 75/I.  § (2), (6), (7) és (9) bekezdésében, 75/M.  §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,
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i) 75/I.  § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,
j) 75/P.  § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

10. A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl  szóló 2006. évi CXXIII. törvény
módosítása

89.  § A büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl  szóló 2006. évi CXXIII. törvény 17.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a terhelt részére a bíróság, illetve az ügyész az ügy közvetítõi eljárásra utalása elõtt költségmentességet
engedélyezett, a kirendelt védõ díját és költségét az állam viseli. Az állam viseli azt a költséget is, amely annak kapcsán
merült fel, hogy a terhelt vagy a sértett hallássérült, beszédfogyatékos, vak, vagy a magyar nyelvet nem ismeri, vagy
az eljárás során regionális vagy kisebbségi nyelvét használta. A közvetítõi eljárás során – az eljárásban kötött eltérõ
megállapodás hiányában – minden egyéb, a sértettnél felmerült indokolt költséget az állam elõlegez meg.”

11. Egyéb módosítások

90.  § (1) Az 1956-os népfelkeléssel összefüggõ elítélések orvoslásáról  szóló 1989. évi XXXVI. törvény 2.  §-ában a „Legfelsõbb
Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, 3.  §-ában a „Legfelsõbb Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Kúriától”
szöveg lép.

(2) Az 1945 és 1963 közötti törvénysértõ elítélések semmissé nyilvánításáról  szóló 1990. évi XXVI. törvény 4.  §
(2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának” szöveg lép.

(3) A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl  szóló 1996. évi XXXVIII. törvény
a) 2.  § (1) bekezdésében, 13.  § (1) bekezdésében, 32.  § (5) bekezdésében, 37/A.  § b) pontjában, 37/A.  § záró

szövegrészében, 49.  § (1)–(3) bekezdésében, 68.  §-ában, 69.  § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 7.  §-ában a „megtagadhatja” szövegrész helyébe a „megtagadja” szöveg, az „Alkotmánynak” szövegrész helyébe
az „Alaptörvénynek” szöveg,

c) 8. §-ában az „a Magyar Köztársaság nevében a miniszter, illetõleg” szövegrész helyébe a „Magyarország nevében
a miniszter, illetve” szöveg, az „a Magyar Köztársaság által elvállalt” szövegrész helyébe a „Magyarország által
vállalt” szöveg,

d) 49. § (1)–(3) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
e) 83.  § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg
lép.

(4) Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggõ elítélések semmisségének megállapításáról
 szóló 2000. évi CXXX. törvény 2.  § (2) bekezdés c) pontjában a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész helyébe
a „Kúriának” szöveg lép.

(5) A személy- és tárgykörözésrõl  szóló 2001. évi XVIII. törvény
a) 1.  § (2) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 25.  § e) pontjában az „illetõleg a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „illetve Magyarországnak” szöveg
lép.

(6) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl  szóló 2001. évi CIV. törvény
a) 1. § (2) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,
b) 24.  § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 24.  § (5) és (6) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe

a „Kúria” szöveg
lép.

12. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

91.  § Hatályát veszti a szabadságvesztés és az elõ zetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM
rendelet 47.  § (5) és (6) bekezdése.
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13. Hatályba nem lépésrõl  szóló rendelkezés

92.  § Nem lép hatályba a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi
bûncselekményekkel összefüggõ módosításáról  szóló 2011. évi LXIII. törvény 6.  § (3) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

93.  § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–79.  §-a, 81–91.  §-a és 94.  §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

94.  § (1) E törvény 9.  §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni 
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról  szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének  való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 37–49.  §-a és 84.  §-a a büntetõügyekben folytatott rend õrségi és igazságügyi együttmûködés keretében
feldolgozott személyes adatok védelmérõl  szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak  való
megfelelést szolgálja.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 238/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák
esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló Megállapodás
kihirdetésérõl

1.  § A Kormány felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között
a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3.  § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege a következõ:

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE
IN THE EVENT OF DISASTERS

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to 
as the Contracting Parties:
– Desiring to contribute to the strengthening and deepening of relations between two states,
– Supporting the efforts of the United Nations in the field of preventing disasters and mitigating their

consequences,
– Having regard to the provisions of bilateral and multilateral international agreements of which the Contracting

Parties or their States are parties,
– Recognizing that possible disasters pose severe threats to both States,
– Acknowledging that the prevention of natural and man-made disasters and elimination of their consequences are 

in the joint interest of the Contracting Parties,
have agreed as follows:

Article 1
(1) Under this Agreement, the Contracting Parties cooperate and render mutual assistance to each other in accordance

with their national legislation in the field of prevention of natural and man-made disasters and mitigation and
elimination of their consequences.

(2) The co-operation between Contracting Parties determined in Paragraph (1) of this Article shall be carried out in the
following forms:
– Forecasting, preventing and assessing disasters, eliminating their consequences and exchange of scientific,

technical and practical experience.
– Organizing conferences, study trips, scientific programs and professional courses, co-operation of institutions of

education and conducting joint exercises through the co-operation of the Competent Authorities and relevant
bodies of the States of the Contracting Parties.

– Exchange of information on sources of hazards that may cause disasters and on their consequences in cases that
these disasters may affect the State territory of other Contracting Party.

– Investigation of the causes of disasters and assessment of their consequences.
– Providing mutual assistance, rendering possible equipment available to the requesting Party.
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Article 2
(1) For the purpose of implementation of provisions of this Agreement and of the area of co-operation determined in

Article 1, the followings shall be the competent authorities (hereinafter referred to as the Competent Authorities):
– For the Government of the Republic of Hungary: National Directorate General for Disaster Management, Ministry

of Interior;
– For the Government of the Republic of Azerbaijan: Ministry of Emergency Situations.

(2) In the course of implementing provisions of this Agreement, the Competent Authorities cooperate and enter into
direct contact with each other.

(3) To this end, the Competent Authorities are mutually informed of the data of the organizations and persons designated 
as permanent contact points ensuring continuity and intensive updating of the data.

Article 3
In order to achieve the aims of the present Agreement, the Contracting Parties shall facilitate and encourage all forms
of co-operation between the Competent Authorities, governmental and non-governmental organizations.

Article 4
Unless the Contracting Parties otherwise agree, the provision of assistance under this Agreement shall be free of
charge.

Article 5
(1) In the event of the threat or onset of disasters, upon written requests, Contracting Parties provide assistance to each

other through their Competent Authorities.
(2) The requesting Party shall inform the requested Party on the nature and extent of the disaster and nature/form of the

assistance requested and the priorities sought in delivering assistance.
(3) The requested Party decide, without delay, on providing the assistance and shall inform the requesting Party of the

possibility of rendering immediate assistance, the nature of assistance offered, its extent and conditions.

Article 6
(1) According to the national legislation of the requesting Party, the Competent Authority shall direct and co-ordinate

rescue operations in its State territory.
(2) Means of the requested Party shall be utilized on the basis of the mutual consent of the Contracting Parties.
(3) During operations specified under Paragraph (1) of this Article, instructions to the rescue team of the requested Party

may be given exclusively through the leader of the rescue team.

Article 7
The information collected in the course of activities based on the present Agreement may only be transferred to a third 
person with the preliminary written consent of the Contracting Party having transferred the information. The
information transferred may only be made public in case of the preliminary written consent of the Competent
Authorities of the Contracting Parties. Personal data shall not be transmitted under this Agreement.

Article 8
Any dispute between the Contracting Parties that may arise from the interpretation or application of this Agreement
shall be settled through negotiations and consultations.

Article 9
This Agreement shall not affect any rights and obligations of the Contracting Parties arising from any other
international agreements by which they are bound. This Agreement shall not affect the obligations which may arise
from the membership of Hungary in the European Union.

Article 10
Any additions and amendments may be made to this Agreement by mutual consent of the Contracting Parties. Such
additions and amendments being an integral part of this Agreement shall be made in the form of separate protocols
and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.
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Article 11
(1) This Agreement shall enter into force on the 30. (thirtieth) day following the receipt of the last written notification by

which the Contracting Parties inform each other on the completion of the internal procedures required for its entry
into force.

(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Any of the Contracting Parties may terminate this Agreement by
sending written notification to another Contracting Party through diplomatic channels on its intention to terminate
this Agreement. This Agreement shall be terminated 3 (three) months after receipt of such notification.

(3) Termination of this Agreement does not affect Article 7 of this Agreement.
Done in Baku, on the 11st day of November 2011, in two original copies, in Hungarian, Azerbaijani and English
languages. In case of any divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, English text shall prevail.

(Signatures)”

„MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ AZERBAJDZSÁNI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
KÖZÖTT A KATASZTRÓFÁK ESETÉN TÖRTÉNÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL ÉS KÖLCSÖNÖS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
– attól az óhajtól vezérelve, hogy megerõsítsék és elmélyítsék a két állam közötti kapcsolatokat,
– támogatva az Egyesült Nemzetek erõfeszítéseit a katasztrófák megelõzése és a következmények mérséklése

terén,
– tekintettel azon két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések rendelkezéseire, melyeknek a Szerzõdõ Felek vagy

államaik részesei,
– felismerve, hogy a lehetséges katasztrófák súlyos fenyegetést jelentenek mindkét állam számára,
– elismerve, hogy a természeti és civilizációs katasztrófák megelõzése, és következményeik felszámolása a Szerzõdõ 

Felek közös érdeke,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek, nemzeti jogszabályaikkal összhangban együttmûködnek, és kölcsönös segítséget nyújtanak

egymásnak a természeti és civilizációs katasztrófák megelõzésében, valamint a következmények mérséklésében és
felszámolásában.

(2) A Szerzõdõ Felek közötti, a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott együttmûködés az alábbi formákban  valósul
meg:
– A katasztrófák elõrejelzése, megelõzése, értékelése és következményeinek felszámolása, valamint a tudományos,

technikai és gyakorlati tapasztalatok cseréje.
– Konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok rendezése, oktatási intézmények

együttmûködése és közös gyakorlatok végzése a Szerzõdõ Felek államainak illetékes hatóságai és érdekelt
intézményei együttmûködésében.

– Információcsere a katasztrófákat létrehozó veszélyforrásokról, és következményeikrõl, különösen, ha ezek a másik
Szerzõdõ Fél államának területét is érinthetik.

– A katasztrófák okainak kivizsgálása és a következményeinek felmérése.
– A katasztrófák megelõzése érdekében történõ kölcsönös segítségnyújtás, technikai felszerelések rendelkezésre

bocsátása.

2. cikk
(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására, valamint az 1. cikkben meghatározott együttmûködési

területeken illetékes hatóságok (a továbbiakban: illetékes hatóságok):
– a Magyar Köztársaság Kormánya részérõl: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság;
– az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részérõl: Veszélyhelyzeti Minisztérium.
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(2) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása során az illetékes hatóságok együttmûködnek, és közvetlen
kapcsolatba lépnek egymással.

(3) E célból, az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják egymást a szervezetek adatairól, valamint az állandó
kapcsolattartási pontoknak kijelölt személyekrõl, akik biztosítják a folyamatosságot és az adatok naprakészségét.

3. cikk
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás céljainak meg valósítása érdekében segítik és ösztönzik az illetékes hatóságaik,
valamint a kormányzati és nem-kormányzati szervek közötti együttmûködés valamennyi formáját.

4. cikk
A Szerzõdõ Felek ettõl eltérõ megállapodása hiányában a jelen Megállapodás alapján történõ segítségnyújtás
ingyenes.

5. cikk
(1) Katasztrófák bekövetkezésének veszélye vagy tényleges bekövetkezte esetén, írásbeli megkeresés alapján, a Szerzõdõ 

Felek az illetékes hatóságaikon keresztül segítséget nyújtanak egymásnak.
(2) A megkeresõ Fél tájékoztatja a megkeresett Felet a katasztrófa jellegérõl és kiterjedésérõl, a kért segítség formájáról,

valamint a segítségnyújtás terén a prioritásairól.
(3) A megkeresett Szerzõdõ Fél haladéktalanul dönt a segítségnyújtásról és tájékoztatja a megkeresõ Szerzõdõ Felet

az azonnali segítségnyújtás lehetõségérõl, a felajánlott segítség jellegérõl, terjedelmérõl és feltételeirõl.

6. cikk
(1) A megkeresõ Szerzõdõ Fél államának területén folyó mentési mûveleteket ezen állam illetékes hatósága irányítja,

a megkeresõ Szerzõdõ Fél nemzeti jogszabályai alapján.
(2) A megkeresett Szerzõdõ Fél eszközei a Szerzõdõ Felek kölcsönös egyetértése alapján használhatók.
(3) A jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott mûveletek során a megkeresett Szerzõdõ Fél segélycsapatait kizárólag

a segélycsapat vezetõje utasíthatja.

7. cikk
A jelen Megállapodás alapján végzett tevékenység során szerzett információk harmadik félnek csak az információt
átadó Szerzõdõ Fél elõ zetes írásbeli hozzájárulásával adhatók át. Az információk csak a Szerzõdõ Felek illetékes
hatóságainak elõ zetes írásbeli hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra. A jelen Megállapodás alapján személyes
adatok nem továbbíthatók.

8. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésébõl vagy alkalmazásából a Szerzõdõ Felek között felmerülõ vitákat tárgyalások és
egyeztetések útján kell rendezni.

9. cikk
A jelen Megállapodás nem érinti a Szerzõdõ Felek más nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ jogait és kötelezettségeit.
A jelen Megállapodás nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak.

10. cikk
A jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek kölcsönös egyetértésével kiegészíthetõ és módosítható. A jelen Megállapodás
szerves részét képezõ kiegészítéseket és módosításokat külön jegyzõkönyvekbe kell foglalni, és azok a jelen
Megállapodás 11. cikkének rendelkezéseivel összhangban lépnek hatályba.

11. cikk
(1) A jelen Megállapodás azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) napon lép hatályba,

amelyben a Szerzõdõ Felek tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárások teljesítésérõl.
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(2) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Bármely Szerzõdõ Fél felmondhatja a jelen Megállapodást, a felmondási
szándékról  szóló, a másik Szerzõdõ Félnek megküldött írásbeli értesítéssel. A jelen Megállapodás az ilyen értesítés
kézhezvételétõl számított 3 (három) hónap elteltével megszûnik.

(3) A jelen Megállapodás megszûnése nem érinti a jelen Megállapodás 7. cikkében foglalt rendelkezéseket.

Készült Bakuban, 2011. év november hónap 11. napján, három eredeti példányban, magyar, azerbajdzsáni és angol
nyelven. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérõ értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

4.  § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2.  § és a 3.  § a Megállapodás 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2.  § és a 3.  § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete
az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, valamint a hivatásos tûzoltóság, önkormányzati
tûzoltóság és önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához  való hozzájárulásra vonatkozó
szabályokról

A Kormány
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a III. Fejezet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva,
a IV. Fejezet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  §
(1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva
a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. Készenlétben tartás: a tûzoltó-szakmai feladatok ellátására használ, rendszeresített, a munkavédelmi elõírásoknak

megfelelõ tûzvédelmi technika bevethetõ állapotban tartása.
2. Készenléti szolgálat: a tûzoltóság káresethez történõ vonulásra kötelezettséget vállaló tûzoltójának olyan riasztható

állapota, amikor sem tevékenysége, sem tartózkodási helye nem korlátozza kivonulási kötelezettségének
teljesítésében.
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3. Rendkívüli készenléti szolgálat: a tûzoltóság szakmai feladatait ellátó tûzoltóinak olyan munkavégzési, vagy
rendelkezésre állási feladatvégzésre kötelezése, amit
a) önkormányzati tûzoltóság esetében a települési önkormányzat képviselõ-testülete, vagy a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szerve (a továbbiakban: központi szerv) vezetõje,
b) létesítményi tûzoltóság esetében a központi szerv vezetõje
rendel el meghatározott helyen és idõtartamban.

4. Készenléti jellegû szolgálatellátás: az olyan munkakör, amelyben
a) a munkakörbe tartozó feladatok jellegébõl adódóan – hosszabb idõszak alapulvételével – a rendes munkaidõ

legalább egyharmadában nincs munkavégzés, és a munkával nem töltött idõt a munkavállaló pihenéssel töltheti,
vagy

b) a munkavégzés – különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel – a munkavállaló
számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár,

és a tûzoltó 24 órás váltásos munkarendbe tartozó beosztásban, állandó készenléti helyzetben a szolgálatteljesítés
helyén látja el a szolgálatát.

5. Létesítményi tûzoltó: a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság, vagy alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi
tûzoltóság szervezetében tûzoltói feladatot ellátó vagy a létesítményi tûzoltóság szakmai feladatellátását irányító
személy, akit a központi szerv létesítményi tûzoltóként nyilvántart és igazolvánnyal lát el.

6. Fõfoglalkozású létesítményi tûzoltó: a tûzoltói tevékenységét tûzoltó szakmai feladatok ellátására irányuló
munkaviszony alapján, készenléti jellegû szolgálatban végzõ, vagy a létesítményi tûzoltóság szakmai feladatellátását
irányító, jogszabályban meghatározott tûzoltó szakmai képesítéssel rendelkezõ és a hivatásos tûzoltókra elõírt
egészségügyi, fizikai és pszichikai követelményeknek megfelelt, 18. életévét betöltött személy.

7. Alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltó: a tûzoltói tevékenységét egyéb jogviszony alapján, szervezett
szolgálatban végzõ, jogszabályban meghatározott tûzoltó szakmai képesítéssel rendelkezõ és
a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tûzoltói szolgálatra alkalmasnak minõsített, 18. életévét
betöltött személy.

8. Fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság: kizárólag fõfoglalkozású tûzoltókból vagy vegyesen fõfoglalkozású és
alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltókból álló létesítményi tûzoltóság, amelyben mindenkor legalább
négy fõfoglalkozású létesítményi tûzoltó lát el készenléti jellegû szolgálatot.

9. Alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltóság: alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltókból, vagy
fõfoglalkozású és alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltókból álló létesítményi tûzoltóság, amelyben
az egy idõben készenléti jellegû szolgálatot ellátó fõfoglalkozású tûzoltók létszáma kevesebb, mint négy fõ.

10. Létesítményi tûzoltóság vonulási területe: a létesítményi tûzoltóság fenntartására kötelezett szervezet létesítményének
területe, valamint azon más létesítmények területe, amelyekre a szerzõdésben mûködési kötelezettséget vállal.

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁG LÉTESÍTÉSE, MÛKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FELADATA

1. Az önkormányzati tûzoltóság szakmai feladata

2.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság tûzmegelõzési tevékenysége során, a vonulási területén
a) segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatározott tûzmegelõzési feladatait,
b) tûzvédelmi hiányosság észlelése esetén – különös tekintettel a tûzoltás alapvetõ feltételeiben észlelt

hiányosságra – azt haladéktalanul jelzi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelmi kirendeltségének
(a továbbiakban: helyi szerv),

c) részt vesz a lakosság tûzvédelmi felvilágosításában, a tûzvédelmi propagandában.
(2) Az önkormányzati tûzoltóság a tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységére  való felkészülése érdekében

a) toborozza és szervezi a vonulási területén a tûzoltói szolgálatra jelentkezõket, valamint gondoskodik azok
szakmai felkészítésérõl, továbbképzésérõl,

b) folyamatosan gondoskodik a tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátására szervezett erõ és eszközállomány
riaszthatóságáról,

c) gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védõeszközeinek karbantartásáról, jogszabályokban elõírtak szerinti
felülvizsgálatáról,
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d) jogszabályban meghatározott éves továbbképzési tervet készít, melyet egyetértés céljából megküld a helyi
szervnek, és gondoskodik az állomány továbbképzésérõl,

e) támogatást nyújthat a vele együttmûködési megállapodást kötõ tûzoltó egyesületnek.
(3) Az önkormányzati tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysége során

a) gondoskodik a beavatkozásban részt vevõ állomány rendszeresített egyéni védõeszközökkel történõ ellátásáról,
b) a központi szerv fõügyelete utasítására kivonul a vonulási területén kívül keletkezett tûz oltására, mûszaki

mentésre,
c) jelenti a vonulási területén keletkezett tûzesetet, káresetet, az általa eloltott, valamint a más által eloltott és hozzá

bejelentett tûzesetet a helyi szerv ügyeletére, és eleget tesz egyéb jelentési kötelezettségének,
d) a központi szerv vezetõje vagy a települési önkormányzat képviselõ-testülete rendelkezése alapján rendkívüli

készenléti szolgálatot lát el, amelynek költségeirõl az elrendelõ gondoskodik,
e) haladéktalanul jelenti a helyi szerv ügyeletére a gépjármûveinek vonulóképtelenségét, a késedelmesen

végrehajtható vagy késedelmesen végrehajtott vonulást, valamint a vonulóképességet korlátozó egyéb
körülményeket, a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelését és annak okát.

2. Az önkormányzati tûzoltóság mûködésére vonatkozó szabályok

3.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság az önkormányzati tûzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései
minimális mennyiségérõl, minõségérõl és a szolgálat ellátásáról  szóló jogszabályban meghatározott létszámú
önkormányzati tûzoltó folyamatos riaszthatóságáról gondoskodik, annak érdekében, hogy az önkormányzati
tûzoltóság a jogszabályban meghatározott tûzoltó eszközöket és szakfelszereléseket mûködtetni tudja.

(2) Az önkormányzati tûzoltóságnak a tûzesethez, mûszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjármûivel és az arra
beosztott létszámmal, valamint tûzoltás vezetésére jogosult személlyel jogszabályban meghatározott normaidõn
belül meg kell kezdenie a vonulást.

4.  § Az önkormányzati tûzoltóság folyamatos ügyeleti szolgálatot tart fenn.

5.  § Az önkormányzati tûzoltóság a vonulási területén mûködõ gazdálkodó szervekkel a létesítményi tûzoltósági feladatok 
átvállalására az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (a továbbiakban: területi szerv)
egyetértésével megállapodhat, amennyiben a megállapodásban vállaltak nem veszélyeztetik a vonulási terület
ellátásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítését.

6.  § Az önkormányzati tûzoltó éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatának díját az önkormányzati tûzoltóság viseli.

7.  § Az önkormányzati tûzoltóság tûzoltó-szakmai feladatait fõfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló
önkormányzati tûzoltók látják el. Az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tûzoltó a szakmai feladatait
az önkormányzati tûzoltóság és az önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tûzoltó között létrejött írásos
megállapodás alapján hajtja végre. A megállapodásnak tartalmaznia kell
a) az önkéntes szakmai tevékenység tartalmát,
b) a feladatellátás helyét,
c) a tevékenységre fordítandó idõt,
d) a szakmai feladat ellátására vonatkozó képesítési és képzési minimumokat,
e) a szolgálat ellátás rendjét, juttatásait,
f) az egyenruházat viselésének rendjét, valamint
g) a megállapodás megszûnésére vonatkozó elõírásokat.

8.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság rajokból áll.
(2) Az önkormányzati tûzoltó beosztása szerint lehet beosztott tûzoltó vagy tisztségviselõ.
(3) Az önkormányzati tûzoltóság vonatkozásában tisztségviselõnek minõsül a rajparancsnok, a rajparancsnok-helyettes,

a tûzoltóparancsnok-helyettes és a tûzoltóparancsnok.
(4) Az önkormányzati tûzoltóság szolgálatszervezésérõl a tûzoltóparancsnok gondoskodik.
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9.  § Az önkormányzati tûzoltóság mûködését alapszabályban határozzák meg. Az alapszabálynak tartalmaznia kell
különösen
a) a tûzoltóparancsnok beszámoltatásának rendjét,
b) a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek biztosítását.

10.  § Az önkormányzati tûzoltóságok parancsnokai és a tûzoltás vezetésére jogosult állománya évente legalább két
alkalommal részt vesz a területi szerv által szervezett kötelezõ továbbképzésen és szakmai tájékoztatón.

3. Az együttmûködési megállapodás

11.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság a megalakulásától számított 30 napon belül együttmûködési megállapodást köt a helyi
szervvel a tûzoltási és mûszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetõ készenléti szolgálat ellátása, valamint
a közvetlen tûz- és robbanásveszély esetén követendõ biztonsági intézkedések végrehajtásában  való közremûködés
céljából, melyet a területi szerv vezetõje hagyja jóvá. A területi szerv az együttmûködési megállapodásokat a központi
szerv részére megküldi.

(2) Az együttmûködési megállapodás megkötését az önkormányzati tûzoltóság a szükséges adatok megküldésével
kezdeményezi a helyi szervnél.

(3) Az együttmûködési megállapodás legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) felek neve, székhelye,
b) kapcsolattartók neve, elérhetõsége,
c) a vonulási terület,
d) a készenléti létszám,
e) a riasztható eszközök és felszerelések,
f) az együttmûködési megállapodás megszûnésének esetei.

(4) Az együttmûködési megállapodással kapcsolatos adatok változásáról a felek írásban haladéktalanul értesítik egymást.

4. Az önkormányzati tûzoltóság vonulási területe

12.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság vonulási területét úgy kell meghatározni, hogy a vonulási területhez tartozó település
közigazgatási határának legtávolabbi pontjára a riasztott tûzoltóság elõírt erõi és eszközei, a jelzés vételétõl számítva
legfeljebb 25 percen belül elsõnek érkezzenek ki.

(2) Abban az esetben, ha a település közigazgatási határának legtávolabbi pontját az önkormányzati tûzoltóság 25 percen 
túl éri el, de a kiérkezési ideje rövidebb, mint a helyi szervé, akkor az adott település területe az önkormányzati
tûzoltóság vonulási területéhez csatolható.

5. Az önkormányzati tûzoltóságok finanszírozásához szükséges pontértékek meghatározása

13.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóságok finanszírozásának mértékét a veszélyeztetõ tényezõk súlyozásával számított,
a vonulási területének reális veszélyeztetettségét kifejezõ pontszám (a továbbiakban: veszélyeztetettségi pontszám)
alapján kell meghatározni, a rendelkezésre álló finanszírozási keret felosztásával.

(2) A reális veszélyeztetettség meghatározására a mentõ-tûzvédelmet befolyásoló szempontok (a továbbiakban:
veszélyeztetõ tényezõk) figyelembevételével kerül sor.

(3) Veszélyeztetõ tényezõk
a) a vonulási területhez tartozó települések távolsága a készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos

tûzoltóságtól,
b) a vonulási területhez tartozó település (a továbbiakban: település) lakosságszáma,
c) a település közigazgatási területének nagysága,
d) a településen lévõ SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása (alsó- vagy felsõ küszöbértékû) és száma,
e) a település távolsága az önkormányzati tûzoltóságtól.

(4) Az önkormányzati tûzoltóság veszélyeztetettségi pontszáma a vonulási területéhez tartozó települések
veszélyeztetettségi pontszámainak összege.
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(5) A települések veszélyeztetettségi pontszámainak kiszámolása során a település távolsága a készenléti jellegû
szolgálattal rendelkezõ hivatásos tûzoltóságtól 40, a település lakosságszáma 30, a település közigazgatási
területének nagysága 10, a településen lévõ SEVESO II hatálya alá tartozó üzemek besorolása és száma 10, a település
távolsága az önkormányzati tûzoltóságtól 10 súlyszázalékban kerül figyelembevételre.

(6) A központi szerv a helyi önkormányzat polgármesterének megkeresése alapján tájékoztatást ad a település
veszélyeztetettségi pontszámáról. A központi szerv minden évben a december 31-ei állapotra tekintettel a honlapján
tájékoztató jelleggel közzéteszi az egyes önkormányzati tûzoltóságokra esõ pontszámokat.

6. A vonulási területen kívüli tûzoltási, mûszaki mentési feladatok ellátásával kapcsolatos költségek
megtérítése

14.  § (1) Az önkormányzati tûzoltóság vonulási területén kívül elrendelt vonulásai költségét a központi szerv az erre a célra
biztosított költségkeret mértékéig, annak terhére téríti meg.

(2) Az e rendeletben meghatározott igénybevétel esetén a beavatkozás költségeként számolható el
a) az (1) bekezdésben foglalt esetben a vonulással, az állomáshelyre történõ visszatéréssel és a beavatkozással

összefüggésben felhasznált hajtóanyag, kenõanyag, a beavatkozás során felhasznált oltógáz, oltópor, habképzõ
anyag (a továbbiakban együtt: oltóanyag), a tûzoltóság készletébõl felhasznált mentesítõ, felitató anyag értéke,
valamint megsemmisítésük költsége, ha az biztosítási vagy más jogviszony alapján nem térül meg,

b) a vonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történõ visszatérés során, önhibán kívül okozott olyan kár, amely
biztosítási vagy más jogviszony alapján nem térül meg.

(3) A tûzoltó gépjármûvek elszámolható költségnormáit a vonulási területen érvényes elõírásokkal egyezõen kell
alkalmazni.

15.  § (1) Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az önkormányzati tûzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint 
illetékes területi szerv útján igényli a központi szervtõl az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú
igénybejelentéssel.

(2) A költségtérítési igény jogosságát a területi szerv vezetõje megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem
benyújtásától számított 10 napon belül felterjeszti a központi szerv felé.

(3) A költségtérítési igény jogosságáról és a költségtérítés mértékérõl a központi szerv vezetõje a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül dönt.

III. FEJEZET
A LÉTESÍTMÉNYI TÛZOLTÓSÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A létesítményi tûzoltóság feladata

16.  § (1) A létesítményi tûzoltóság tûzvédelmi tevékenysége során
a) figyelemmel kíséri és segíti a létesítményi tûzoltóság vonulási területén a tûzvédelmi jogszabályokban,

kötelezõen alkalmazandó szabványokban és hatósági elõírásokban foglaltak érvényesülését, különös tekintettel
a tûzoltás alapvetõ feltételeit biztosító szabályokra;

b) jelzi a tûzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetõjének;
c) közremûködik a munkavállalók tûzvédelmi felkészítésében, a tûzoltó eszközök és felszerelések használatának

ismertetésében;
d) szükség szerint ellátja az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység végzésénél a tûzoltói felügyeletet, amennyiben

az nem veszélyezteti a (2) bekezdés d) pontban rögzített feladatainak ellátását.
(2) A létesítményi tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysége érdekében

a) munkaidõben gondoskodik a készenléti- vagy készenléti jellegû szolgálat ellátásáról;
b) munkaidõn kívül a létesítmény vezetõje által meghatározottak szerint ügyeleti szolgálatot tart;
c) gondoskodik a tûzoltás feltételeinek biztosításáról;
d) a külön jogszabályban foglaltak szerint, tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat lát el a létesítményi tûzoltóság

vonulási területén, valamint a Tûzoltási Mûszaki Mentési Tervben (a továbbiakban: TMMT) a részére
meghatározott feladatokat végrehajtja;
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e) a jóváhagyott együttmûködési megállapodás alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyeletének
utasítására kivonul a létesítményi tûzoltóság vonulási területén kívül keletkezett eseményhez, ahol
a tûzoltásvezetõ által meghatározott feladatokat hajtja végre, ha az nem veszélyezteti a d) pontban rögzített
feladatainak ellátását.

(3) A létesítményi tûzoltóság – jogszabályban meghatározottak szerint – a tûzvizsgálat érdekében haladéktalanul
tájékoztatja az illetékes hivatásos tûzoltóságot az általa eloltott, vagy a más által eloltott és hozzá bejelentett
tûzesetrõl. Ha a tûz a Magyar Honvédség objektumában keletkezett, akkor a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatalát kell tájékoztatni.

(4) A létesítményi tûzoltóság vagy annak fenntartója gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védõeszközeinek
karbantartásáról.

(5) A létesítményi tûzoltóság fenntartója és a mûködési terület szerinti hivatásos tûzoltóság – ha az nem veszélyezteti
a létesítményi tûzoltóság elsõdleges beavatkozási feladatainak ellátását – külön megállapodást köthet a létesítményi
tûzoltóság vonulási területén kívül keletkezett tûz oltására és mûszaki mentésre. A költségek megtérítésének módját
a megállapodásban rögzíteni kell.

(6) Az együttmûködési megállapodást a hivatásos tûzoltóság parancsnoka a területi szervhez jóváhagyás céljából
felterjeszti.

(7) A létesítményi tûzoltóság jogszabályban meghatározottak szerint – a fenntartója engedélyével – a folyamatos
készenléti vagy ügyeleti szolgálat biztosításával a hivatásos tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások körérõl,
valamint a hivatásos tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó
hasznosításának szabályairól  szóló miniszteri rendelet szerinti tûzvédelmi szolgáltatást végezhet. A szolgáltatás
végzése nem veszélyeztetheti a (2) bekezdés d) pontban rögzített feladatainak ellátását.

8. A létesítményi tûzoltóság mûködése

17.  § (1) A területi szerv szervezi a hivatásos és a létesítményi tûzoltóságokkal  való együttmûködést.
(2) A területi szerv véleményezési jogot gyakorol a létesítményi tûzoltósági feladatok átvállalására vonatkozó

megállapodásnál.

18.  § (1) Létesítményi tûzoltóságot kell mûködtetni ott ahol
a) a 2. mellékletben foglalt tûzszakasz alapterülete és számított tûzterhelése megkívánja, az ott meghatározott

létszámmal;
b) az üzemi technológiai folyamat vagy egyéb helyi sajátosság alapján szükséges.

(2) Fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságot kell mûködtetni:
a) az atomerõmûben;
b) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek esetén, jogszabály alapján felsõ vagy alsó küszöbértékûnek

minõsülõ veszélyes üzemben, ha a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben feltárt kockázat vagy
dominóhatás  miatt szükséges;

c) ahol az üzemi technológiai folyamat vagy egyéb helyi sajátosság alapján szükséges;
d) a Magyar Honvédség objektumaiban jogszabályban meghatározottak alapján.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti létesítményi tûzoltóság kötelezõ mûködtetésérõl a helyi szerv javaslatára a területi
szerv, a (2) bekezdés b) pontja szerinti fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság kötelezõ mûködtetésérõl a központi
szerv, a (2) bekezdés c) pontja szerinti fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság kötelezõ mûködtetésérõl a helyi szerv
javaslatára a területi szerv határozatban dönt.

(4) A létesítményi tûzoltóság egy idõben készenléti jellegû szolgálatot ellátó létszáma 4 fõnél kevesebb nem lehet.
(5) Amennyiben fõfoglalkozású létesítményi tûzoltók alkalmazása szükséges, a területi szerv elõírja a fõfoglalkozású

létesítményi tûzoltók legkisebb számát.
(6) Az alkalomszerûen igénybe vehetõ létszám a fenntartó kérelmére kiváltható fõfoglalkozású tûzoltókkal. A kiváltás

akkor alkalmazható, ha a meghatározott minimum létszám legalább 8 fõ. Ekkor az elõírt létszámból 4 fõ
fõfoglalkozású, az e feletti létszám minden 4 fõjét pedig 1 fõ fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóval lehet kiváltani.

(7) E rendelet alapján megállapított legkisebb készenléti létszámnak folyamatosan rendelkezésre kell állnia mindaddig,
amíg a tûzszakasz mérete, rendeltetése vagy a számított tûz terhelése meg nem változik.

(8) A 2. melléklet alapján meghatározott legkisebb készenléti létszámot további négy fõvel meg kell növelni abban
az esetben, ha a tûzszakasz többszintes.
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(9) A létesítményi tûzoltóság összlétszámát úgy kell meghatározni, hogy abból a mindenkori legkisebb készenléti létszám 
akadálytalanul biztosítható legyen.

(10) A készenléti létszámon belül mindig rendelkezésre kell állnia a tûzoltás vezetésére jogosult, felelõs vezetõnek.
(11) A legkisebb készenléti létszám biztosításánál a létesítményi tûzoltóparancsnokot nem lehet figyelembe venni.

19.  § (1) Több tûzszakasz esetén a létesítménynek azon tûzszakaszát, illetve szabadterét kell figyelembe venni, amelynek
alapterülete és számított tûzterhelése alapján a 2. melléklet szerint meghatározandó létesítményi tûzoltóság
készenléti létszáma a legmagasabb.

(2) A létesítményi tûzoltóságot úgy kell megszervezni és felszerelni, hogy képes legyen a létesítményben keletkezett tûz
oltását önállóan, az elsõfokú hatóság által elõírt erõkkel, eszközökkel megkezdeni és önállóan vagy a riasztható
hivatásos tûzoltóságokkal együttesen a létesítményben várható legnagyobb veszélyhelyzetet megszüntetni.
Az ehhez szükséges létszámot, gépjármûveket, felszereléseket, védõfelszereléseket, oltó- és mentesítõ anyagokat,
valamint a szükséges tartalékot a létesítményi tûzoltóság fenntartója köteles készenlétben tartani.

(3) A szükséges létszám és felszerelés megállapításánál a létesítmény védelmét szolgáló beépített tûzoltó technikai
eszközök, a szakmai felügyelet által jóváhagyott megállapodás alapján biztosított egyéb erõk, valamint a létesítmény
azonnal igénybe vehetõ kárelhárító szerveinek felszerelése figyelembe vehetõ. Ha a létesítményben többféle, eltérõ
felszerelést és anyagokat igénylõ veszélyhelyzet is lehetséges, akkor a létesítmény tûzoltóságának valamennyi
– a szakmai felügyelet által meghatározott – veszélyhelyzet elhárítására fel kell készülnie.

(4) A létesítményi tûzoltóság vonulási területe a fenntartására kötelezett szervezet létesítményének területe, valamint
azon más létesítmények területe, amelyekre a szerzõdésben mûködési kötelezettséget vállal, és a 21.  §
(1) bekezdésben rögzített követelményeket teljesíti.

(5) A több természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által közösen létrehozott és fenntartott létesítményi tûzoltóság esetén
a mûködtetéssel kapcsolatos költségeket megállapodásuk szerint, ennek hiányában az önálló védekezésükhöz
szükséges létszám arányában viselik.

(6) Abban a létesítményben, amelynek tûzszakaszát bérbe adják, a létesítményi tûzoltósággal kapcsolatos
követelmények betartására a bérbeadó kötelezett. E kötelesség teljesítését – írásbeli megállapodás alapján –
a bérbeadótól a bérlõ átvállalhatja.

(7) A létesítményi tûzoltóság feladatainak ellátására megállapodás csak akkor köthetõ, ha az arra vállalkozó szervezet
a 21.  § (1) bekezdésében foglalt feltételeket saját feladatainak maradéktalan ellátása mellett tudja teljesíteni.

(8) A létesítményi tûzoltói feladatok ellátására kötött megállapodás felmondása, vagy a közösen mûködtetett tûzoltóság
megszûnése esetén a gazdálkodó szerv köteles haladéktalanul gondoskodni a 16.  §-ban meghatározott feladatok
maradéktalan ellátásáról.

(9) A gazdálkodó szervezet a létesítményi tûzoltóság feladatainak ellátására más létesítményi tûzoltósággal –
a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság létrehozására kötelezett gazdálkodó szervezet esetén kizárólag
fõfoglalkozású létesítményi tûzoltósággal – megállapodhatnak a 16.  §-ban meghatározott feladatok ellátására, ha
a létesítményi tûzoltóság állandó ügyelettel, továbbá a feladat ellátásához szükséges létszámú készenléti szolgálattal
és felszereléssel rendelkezik.

(10) A létesítményi tûzoltóság gépjármûveire, felszerelésére, védõfelszerelésére, oltó- és mentesítõ anyagaira, valamint
tartalékaira vonatkozó követelményeket a területi szerv állapítja meg a létesítményi tûzoltóság fenntartására
kötelezettel történt egyeztetés után. A létesítményi tûzoltóság létszáma tekintetében a területi szerv a 2. mellékletben
meghatározott létszámtól a tûzvédelmet megalapozó technikai megoldások figyelembevétele mellett eltérést
engedélyezhet azzal, hogy a készenléti létszám 4 fõnél kevesebb nem lehet.

(11) A területi szerv a 18.  § (1) bekezdés a) pontjának követelményei alól kérelemre felmentést adhat, amennyiben
a jelenlévõ anyagok környezetre gyakorolt veszélyessége a létesítményi tûzoltóság mûködtetését nem teszi
szükségessé, és a létesítmény területén bekövetkezõ esemény közvetlenül nem veszélyezteti az emberi egészséget,
környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

(12) A (11) bekezdés szerinti felmentés nem adható
a) a 18.  § (2) bekezdés a) pontja esetén, továbbá
b) ha a létesítmény érintett tûzszakaszaiban a számított tûzterhelés nagyobb részt oxidáló anyagok és

készítmények, vagy fokozottan robbanásveszélyes, tûzveszélyes anyagok és készítmények jelenlétébõl adódik.
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20.  § (1) Létesítményi tûzoltóság jogszabályi kötelezés vagy a területi szerv határozata nélkül is létrehozható különösen
a) tömegtartózkodásra szolgáló, vagy közösségi, nagy forgalmú létesítményben, valamint lakóépületek védelmére;
b) éghetõ folyadékok és olvadékok tároló telepein, ha a telepen lévõ valamennyi földfeletti álló, hengeres,

merevtetõs vagy úszótetõs acéltartályt jogszabályban meghatározottak szerinti stabil habbal oltó berendezés
védi;

c) abban a létesítményben, ahol valamennyi, a 2. melléklet szerint létesítményi tûzoltóság fenntartását indokolttá
tevõ tûzszakasz teljes területét automatikus oltóberendezés védi;

d) abban a mezõgazdasági létesítményben, melyben termények ömlesztett tárolását végzik.
(2) Az (1) bekezdés alapján létrehozott létesítményi tûzoltóság esetében a szükséges létszámot, gépjármûveket,

felszereléseket, oltó- és mentesítõ anyagokat, a szükséges tartalékot a területi szerv a létesítményi tûzoltóság
fenntartójának kezdeményezése alapján, annak figyelembevételével határozza meg. A kötelezés nélkül fenntartott
létesítményi tûzoltóságnak meg kell felelnie a 18.  § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

21.  § (1) Az alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltóságnak a riasztástól számított öt percen belül (a fõfoglalkozású 
létesítményi tûzoltóságnak két percen belül) meg kell kezdenie a kivonulást, és állomáshelyérõl – optimális esetben –
a riasztástól számított tíz percen belül ki kell érkeznie a tûzeset, vagy a mûszaki mentés helyszínére.

(2) A tûzoltó parancsnoknak, vagy az általa megbízott, õt helyettesítõ parancsnoki ügyeletesnek késedelem nélkül ki kell
vonulni azon eseményekhez, melyekhez a hivatásos tûzoltóság egységei is vonulnak. Parancsnoki ügyeletes az lehet,
aki tûzoltás vezetési jogosultsággal rendelkezik.

9. A létesítményi tûzoltóság szervezete, tagjainak képzése

22.  § (1) A létesítményi tûzoltóság létszámától és a helyi sajátosságoktól függõen rajok, a rajokból egységek szervezhetõek,
amit a létesítményi tûzoltóság fenntartója köteles írásban szabályozni. A raj létszáma 4–6 fõ, az egység 2 rajból áll.
A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságok rajait a riasztási fokozat meghatározásánál figyelembe kell venni.

(2) A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságnál alkalmazott beosztások megegyezhetnek a hivatásos tûzoltóságnál
alkalmazott beosztásokkal.

(3) A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságnál a foglalkoztatásra vonatkozó egyéb elõírások érvényre juttatása mellett
a hivatásos tûzoltóságokkal megegyezõ szolgálati idõbeosztás alkalmazható.

23.  § (1) A létesítményi tûzoltóságnak minden tárgyévet megelõzõ év december 15. napjáig éves képzési tervet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell elméleti és gyakorlati foglalkozásokat.

(2) A képzési tervet a létesítményi tûzoltóság parancsnoka hagyja jóvá.
(3) A létesítményi tûzoltóság parancsnoka oktatási naplót vezet.
(4) Az oktatási naplónak tartalmaznia kell a

a) képzés helyét, idejét,
b) képzés idõtartamát,
c) képzés tárgyát,
d) foglalkozáson részt vettek nevét és aláírását.

24.  § (1) A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság képzési tervében hetente legalább négy, a létesítmény sajátosságaihoz
igazodó, elméleti és gyakorlati foglalkozást kell tervezni.

(2) Alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltóság képzési tervében negyedévente legalább 4 órás,
a létesítmény sajátosságaihoz igazodó, elméleti és gyakorlati foglalkozást kell tervezni.

(3) A fõfoglalkozású és az alkalomszerûen igénybe vehetõ létesítményi tûzoltóság tagjainak évente legalább egy elméleti
és gyakorlati felmérését a tárgyév december 31-ig végre kell hajtani, a végrehajtás tényét dokumentálni kell.
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10. A létesítményi tûzoltóság irányítása

25.  § A létesítményi tûzoltóság általános irányítását a tûzvédelmi szabályzatban, vagy a fenntartó alapító okiratában
– közösen létesített létesítményi tûzoltóság esetében az erre vonatkozó megállapodásban – meghatározott
egyszemélyi felelõs vezetõ, vagy testület látja el. Ennek során
a) figyelemmel kíséri a létesítményi tûzoltóság mûködését,
b) beszámoltatja a létesítményi tûzoltóparancsnokot,
c) kinevezi és felmenti a létesítményi tûzoltóság tagjait, felettük munkáltatói jogokat gyakorol,
d) gondoskodik a létesítményi tûzoltóság tagjait megilletõ jogok és juttatások biztosításáról,
e) biztosítja a kiképzés és a rendszeres továbbképzés feltételeit,
f) a létesítményi tûzoltóság számára az alaptevékenységet nem akadályozó vagy veszélyeztetõ további feladatot

határozhat meg,
g) szabályozza a készenléti vagy készenléti jellegû szolgálatellátás követelményeit és elveit a szakmai

követelményekre és helyi sajátosságokra figyelemmel.

26.  § A létesítményi tûzoltóság szakmai tevékenységét a tûzoltó parancsnok irányítja. Ennek során
a) gondoskodik a tûzoltóság részére elõírt tervek elkészítésérõl,
b) meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatait,
c) gondoskodik az elõírt képzések, gyakorlatok, és foglalkozások megszervezésérõl és megfelelõ színvonalú

megtartásáról,
d) biztosítja a személyi állomány tagjainak az elrendelt képzéseken és továbbképzéseken, gyakorlatokon történõ

részvételt,
e) kapcsolatot tart a helyi szerv vezetõivel,
f) intézkedik a tûzoltási és mûszaki mentési feladatok végrehajtásáról azokra történõ felkészülésrõl,
g) intézkedik a szolgálatszervezés elkészítésérõl,
h) intézkedik a szolgálati okmányok vezetésérõl,
i) intézkedik a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatás teljesítésérõl,
j) ellenõrzi a létesítményi tûzoltóság állományának tevékenységét, szolgálatellátását,
k) javaslatot tesz a létesítményi tûzoltóság fenntartójának, a tûzoltáshoz, mûszaki mentéshez szükséges eszközök

felszerelések beszerzésére,
l) meghatározza a riasztás rendjét és biztosítja az ahhoz szükséges feltételeket.

27.  § (1) A mûködõ, vagy megalakítandó létesítményi tûzoltóság köteles a területi szervnek a megalakulást, valamint
a (2) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változást követõ 3 munkanapon belül
bejelenteni.

(2) A területi szerv által szolgáltatott adatok alapján a központi szerv nyilvántartja a létesítményi tûzoltóság nevét,
székhelyét, létrehozásának dátumát, létszámát, a tûzoltásba, mûszaki mentésbe bevonható technikai eszközét,
felszerelését, oltó- és mentesítõ anyagait.

(3) A létesítményi tûzoltóság fenntartására kötelezett szervezet a kötelezés alapjául szolgáló adatokban,
körülményekben bekövetkezõ változást legalább 15 munkanappal korábban a tûzvédelmi hatóságnál köteles
bejelenteni.

11. A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságok kötelezõ okmányai, nyilvántartásai és adatszolgáltatása

28.  § (1) A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságoknak a következõ okmányokkal és nyilvántartásokkal kell rendelkezniük:
a) szolgálati napló,
b) eseménynapló,
c) szabadság-nyilvántartás,
d) oltóanyag-nyilvántartás,
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e) káreset felvételi lap,
f) munkavédelmi iratok:

fa) munkavédelmi õrnapló,
fb) alkoholszondás ellenõrzési napló,
fc) munkavédelmi oktatási napló.

(2) A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságok a 27.  § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenõen a következõ 
adatszolgáltatásokra kötelesek a területi szerv útján a központi szerv felé:
a) tûzoltási, mûszaki mentési jelentés;
b) szeradatlap.

12. Egyéb rendelkezések

29.  § (1) A létesítményi tûzoltóság köteles részt venni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által létesítményi tûzoltóság
vonulási területén, valamint a 16.  § (5) bekezdés szerint azon kívül szervezett gyakorlatokon.

(2) A szabadidejében képzésre, gyakorlatra igénybe vett létesítményi tûzoltó részére a létesítményi tûzoltóság
fenntartója a munkaszerzõdésben rögzített szabályok szerint köteles térítést biztosítani.

(3) A létesítményi tûzoltók éves egészségügyi alkalmassági felülvizsgálatáról és annak költségfedezetérõl a létesítményi
tûzoltóság fenntartója köteles gondoskodni.

30.  § A létesítményi tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tûzvédelmi eszközök, berendezések, tûzoltó szakfelszerelések
kapacitás kihasználását célzó hasznosítása a tûzoltóság fenntartójának engedélyével és felelõsségével történhet.
A kapacitás kihasználását célzó hasznosítás nem veszélyeztetheti a létesítményi tûzoltóság mûködõképességét.

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNAK A HIVATÁSOS TÛZOLTÓSÁG, ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁG
ÉS ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET FENNTARTÁSÁHOZ  VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

31.  § (1) A hivatásos tûzoltóság fenntartásához történõ hozzájárulás esetén a támogatást az azt biztosító települési
önkormányzat képviselõ-testülete és a hivatásos tûzoltóság irányítását ellátó területi szerv között létrejött
megállapodás rögzíti.

(2) A hivatásos tûzoltóság fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról a hivatásos tûzoltóság irányítását
ellátó területi szerv köteles elszámolni a települési önkormányzat felé.

(3) A települési önkormányzat képviselõ-testülete által pénzeszközökkel támogatott, a hivatásos tûzoltóságra vonatkozó
fejlesztési igény a meg valósítás során elõnyt élvez.

32.  § (1) Önkormányzati tûzoltóság fenntartása esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tûzoltóság, 
valamint a székhelye szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti.
A megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendõ
a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága.

(2) A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkormányzati tûzoltóság által védett települések
önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a központi
költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkormányzati tûzoltóság éves fejlesztési,
fenntartási és mûködési kiadásaira.

(3) Az éves fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzati tûzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és
felszerelései minimális mennyiségérõl, minõségérõl és a szolgálat ellátásáról  szóló jogszabály alapján kell
megállapítani.

(4) Az önkormányzati tûzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról
a hozzájárulást biztosító székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai felé.

33.  § (1) A tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátásában közremûködõ önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához
történõ hozzájárulást a támogatást biztosító települési önkormányzat képviselõ-testülete és az önkéntes tûzoltó
egyesület között létrejött megállapodás rögzíti.
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(2) A települési önkormányzat hozzájárulásának mértékét az önkéntes tûzoltó egyesület vállalt feladatainak alapszintû
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek alapján kell megállapítani.

34.  § A települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása mellett támogatásként figyelembe vehetõ a laktanya
biztosítása, építése, felújítása, üzemeltetésének átvállalása, a szakmai tevékenységet segítõ tárgyi eszközök, készletek
beszerzése, vagy használatra történõ átadása, melyet a települési önkormányzatok és a hivatásos tûzoltóságok,
az önkormányzati tûzoltóságok, valamint az önkéntes tûzoltó egyesületek között létrejött megállapodásokban
szerepeltetni szükséges.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35.  § A mûködõ létesítményi tûzoltóságok 2012. március 31-ig kötelesek a területi szervnek bejelenteni a 27.  § (2) bekezdés
szerinti adataikat.

36.  § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm.

rendelet.
(3) Hatályát veszti az önkéntes tûzoltóság létesítésérõl, mûködésének feltételeirõl és feladatáról  szóló 256/2008. (X. 21.)

Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.  melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A vonulási területen kívüli költségtérítésre vonatkozó igénybejelentés tartalmi elemei

– fejléc,
– az igénylõ neve és címe,
– az ügyintézõ neve és telefonszáma,
– számlaszám,
– a kivonult jármûvekre vonatkozóan

– üzemanyag-felhasználása, forgalmi rendszáma, fajtája, típusa,
– megtett km alapnorma, üzemóra Norma Üzemanyag, kenõanyag literben,
– az üzemanyag, kenõanyag APEH egységára a pótlás napján (Ft/liter),
– az üzemanyag-, kenõanyag-felhasználás költsége (Ft)

– Oltó- és felitató anyag felhasználásának kimutatása
– Felitató anyag kg-ban, egységár, költség,
– Por kg-ban, egységár, költség,
– Habanyag literben, egységár, költség,
– A felhasznált készülékek, illetve újratöltési költségek (db, Ft)

– igénybe vett tûzoltóság parancsnokának aláírása
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2. melléklet a 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A létesítményi tûzoltóság kialakítására vonatkozó szabályok

A létesítményi tûzoltóság legkisebb készenléti létszáma

Sorszám A B C D E

1. A létesítmény
tûzszakaszának

számított
tûzterhelése

1001–3000 m2 3001–5000 m2 5001–8000 m2 8000 m2 feletti

2. Tûzszakasz alapterület esetén

3. 501–1000 MJ/m2 – – – 4 fõ

4. 1001–1500 MJ/m2 – – 4 fõ 8 fõ

5. 1501–2000 MJ/m2 – 4 fõ 8 fõ 12 fõ

6. 2000 MJ/m2 felett 4 fõ 8 fõ 12 fõ 16 fõ

A Kormány 240/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság
jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl  szóló 
169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a légiközlekedési hatóságra,
b) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
c) a terrorizmust elhárító szervre (a továbbiakban: TEK),
d) az Alkotmányvédelmi Hivatalra (a továbbiakban: AH),
e) a vámhatóságra,
f) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
g) a repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját és polgári védelmi feladatait biztosító szervezetre,
h) a légiközlekedési szállítási tevékenységben részt vevõ, vagy ilyet felajánló személyre, szervezetre vagy
vállalkozásra,
i) mûködési engedéllyel vagy azzal egyenértékû okmánnyal rendelkezõ légiközlekedési vállalkozásra
(a továbbiakban: légi fuvarozó) [a továbbiakban a h)–i) pontok együtt: légitársaság],
j) a repülõtér üzemben tartójára,
k) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezetre (a továbbiakban: légiforgalmi irányító szolgálat),
l) a repülõtér légi oldalán belül telephellyel rendelkezõ légijármû karbantartó, és javító szervezetre, valamint
a légiközlekedési szállítási tevékenységben részt vevõ légijármû karbantartó, légijármû és javító szervezetre
(a továbbiakban együtt: karbantartó és javító szervezet),
m) a földi kiszolgálási tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezetekre, meghatalmazott ügynökre, ismert szállítóra,
listás szállítóra, biztonsági vállalkozásra, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítójára, fedélzeti ellátmány ismert
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beszállítójára, repülõtéri készlet ismert beszállítójára, légiközlekedés védelmi tevékenységet végzõ jogalanyokra
(a továbbiakban együtt: egyéb jogalany),
n) a légitársasággal személyszállítási szerzõdést kötött, a magáncélú repülést vagy a vállalati célú repülést igénybe
vevõ személyre (a továbbiakban: utas)
na) a repülõtér valamennyi területére belépés, valamint a légijármû fedélzetére lépésre vonatkozó szabályok,
nb) az utas, a feladott poggyász és a kézipoggyász átvizsgálásra vonatkozó szabályok és
nc) a légijármû fedélzetén tartózkodás szabályai
tekintetében.”

2.  § Az R. 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § E rendelet alkalmazásában:
1. együttmûködõ hatóságok: az 1.  § (1) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt, a légiközlekedés elleni jogellenes
cselekmények megelõzésében és felszámolásában közremûködõ hatóságok;
2. a légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetek: az 1.  § (1) bekezdés g)–m) pontjában felsorolt szervezetek;
3. légiszállítási tevékenység: gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ, általa bérelt, lízingelt légijármû nem közvetlenül
gazdasági célból folytatott légiközlekedési tevékenysége és személyek, áruk és postai küldemények ellenérték fejében 
légi úton történõ továbbítása;
4. légiközlekedés védelmi ellenõrzés: az utas, a kézipoggyász, az utastól különbözõ személy, és személyes tárgyai,
a feladott poggyász, a jármûvek, az áru és postai küldemények, a légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói
anyagok, a fedélzeti ellátmány és a repülõtéri készletek átvizsgálása.”

3.  § Az R. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az együttmûködõ hatóságok és a légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetek a nemzeti
légiközlekedés védelmi programokban a részükre elõírt feladatokat kötelesek végrehajtani.
(2) A repülõtér üzemben tartója, a légitársaság, az egyéb jogalany és a légiforgalmi irányító szolgálat légiközlekedés
védelmi feladatai ellátása során a légiközlekedés védelmét szabályozó nemzetközi szerzõdésben foglalt
kötelezettségek, továbbá az európai uniós jogi aktusok és azok végrehajtására kiadott hazai jogszabályok alkalmazása
során keletkezõ hiányosságokkal összefüggõ információkról soron kívül tájékoztatja
a) a légiközlekedési hatóságot,
b) az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,
c) az AH-t,
d) a TEK-et és
e) a vámhatóságot, ha az információ a vámhatóság 16.  § szerinti feladatait érinti,
f) a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, ha az információ a 16/A.  § szerinti feladatát érinti.”

4.  § Az R. 7.  § (7) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A minõségbiztosítási ellenõrzésrõl készült jelentéseket a légiközlekedési hatóság kezeli, értékeli és megteszi a hiányosságok 
felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket. Az ellenõrzések során feltárt légiközlekedés védelmét közvetlenül
veszélyeztetõ vagy összefüggõ hiányosságokról a légiközlekedési hatóság soron kívül, írásban tájékoztatja)
„e) a TEK-et.”

5.  § Az R. 8.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A légiközlekedési hatóság a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minõségbiztosítási Program keretén belül
gyûjti, értékeli a légiközlekedés védelmével kapcsolatos bejelentéseket. A bejelentéseket a légiközlekedési
hatóságnak kell megküldeni.”

6.  § Az R. 9.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetek a légiközlekedés védelmi feladataik ellátására a Nemzeti
Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program alapján a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi
programhoz kapcsolódó védelmi képzési tervet dolgoznak ki és mûködtetnek. A légiközlekedés védelmében
közremûködõ szervezetek védelmi képzési tervüket a mûködésük megkezdése elõtt 30 nappal, ezt követõen naptári
évenként a tárgyévet megelõzõ november 30-ig elkészítik és a légiközlekedési hatóság részére jóváhagyásra
megküldik. A védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló hatósági eljárás során a légiközlekedési hatóság azt
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vizsgálja, hogy a képzési terv megfelel-e a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban
meghatározott követelményeknek.”

7.  § (1) Az R. 12.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az együttmûködõ hatóságok)
„a) végrehajtják a nemzeti légiközlekedés védelmi programokban részükre elõírt feladatokat,”

(2) Az R. 12.  §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
(Az együttmûködõ hatóságok)
„h) haladéktalanul tájékoztatják egymást a rendelkezésükre álló, a légiközlekedés védelmével kapcsolatos
információkról, különösen a fenyegetettségrõl, új elkövetési módokról és azok megelõzésére szolgáló eljárásokról és
berendezésekrõl. A vámhatóság tájékoztatása a 16.  § szerinti feladatait érintõ információkra, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv tájékoztatása a tiltott eszköznek minõsített pirotechnikai anyagok kezelésével kapcsolatos
hiányosságokra terjed ki.”

8.  § (1) Az R. 13.  § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság)
„f) jóváhagyja, felügyeli és ellenõrzi a légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetek légiközlekedés védelmi
berendezéseinek, eszközeinek és védelmi rendszereinek üzembe helyezését, mûködtetését,”

(2) Az R. 13.  §-a a következõ t) ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság)
„t) a légijármû ellen elkövetett jogellenes cselekmény vagy erre vonatkozó fenyegetettségrõl  szóló értesítés vétele
után haladéktalanul megteszi a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 17. számú Függelék
5.2.5. pontjában megjelölt tájékoztatásokat.”

9.  § Az R. 14.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
1. irányítja a terrorcselekmény, valamint a légijármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra
alkalmas jármû hatalomba kerítése bûncselekmények kivételével a légiközlekedés ellen folyamatban lévõ jogellenes
cselekmények felszámolását Magyarország területén,
2. gondoskodik a kockázatelemzés alapján az 1.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt hatóság által
veszélyeztetett légijármûnek minõsített légijármû (a továbbiakban: veszélyeztetett légijármû) rend õri biztosításáról
a repülõtér területén,
3. elvégzi a potenciálisan rendzavaró utasok szállításának kockázati elemzését, és az ilyen utasok szállításáról
tájékoztatja a légitársaságot,
4. elvégzi a megtagadott belépés  miatt visszafordított személyek kockázatelemzését és a szállítást végzõ légitársaság
részére kiszámlázott, ténylegesen felmerülõ költségek térítése ellenében biztosítja azok kíséretét,
5. gondoskodik a kísérõvel utaztatott személyek részére kíséret biztosításának a megszervezésérõl,
6. a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minõségbiztosítási Programmal összhangban – az AH-val és
a légiközlekedési hatósággal együttmûködve – végrehajtja és értékeli a légiközlekedés védelmében érintett
szervezetek védelmi rendszereinek rejtett légiközlekedés védelmi tesztelését; az értékelés eredményét az ellenõrzött
szervezet részére, a tesztelés minõségbiztosítási dokumentációját a légiközlekedési hatóság részére megküldi,
7. végzi a veszélyeztetett légijármû repülés elõtti védelmi ellenõrzését, a légiközlekedés védelme tekintetében tiltott
tárgyak felkutatását és szükség esetén annak hatástalanítását,
8. végzi a nem azonosított, elhagyott poggyász, csomag észlelése esetén a biztonsági ellenõrzés befejezéséig
az utasok, és az utastól különbözõ személyek távoltartását a nem azonosított, elhagyott poggyász, csomag helyétõl,
9. végzi a kereskedelmi repülõterek nyilvános és korlátozott belépésû területeinek rend õri biztosítását,
10. elrendeli a légiközlekedés védelme érdekében a repülõtéren és a repülõtér közvetlen körzetében a szükséges
korlátozások bevezetését, kivéve az európai uniós jogi aktusokban szereplõ intézkedésektõl szigorúbb
intézkedéseket,
11. ellenõrzi – veszélyeztetett idõszakban fokozottan – a légiközlekedés védelme érdekében a repülõtér közvetlen
körzetében lévõ nyilvános területeket,
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12. végzi az utasok, kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és az utastól különbözõ személyek és azok személyes
tárgyainak légiközlekedés védelmi ellenõrzésének, továbbá az áruk, postai küldemények, fedélzeti ellátmány,
repülõtéri készlet légiközlekedés védelmi ellenõrzésének szakmai felügyeletét, valamint az utasok és kézipoggyászaik
légiközlekedés védelmi ellenõrzésének fegyveres biztosítását,
13. a nyilvános repülõtéren és közvetlen környezetében gyûjti és elemzi a bûncselekmények elkövetésének
megelõzése, felderítése, megakadályozása és megszakítása érdekében felhasználható információkat,
14. ellenõrzi a légiközlekedés védelme érdekében ellenõrzés alá vonható munkavállalók körérõl  szóló miniszteri
rendeletben meghatározott személyeket,
15. ellenõrzi a személyek részére a hatóságok által engedélyezett, a repülõtéri állandó és ideiglenes belépõkártyákban
rögzített zónajogosultságok betartását (beleértve a hatóságok kockázatelemzése alapján bevezetett korlátozást),
a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi elõírások érvényesülését, a repülõtéri belépõkártyák
nyilvántartására, valamint a személyek és gépjármûvek repülõtéri mozgásának nyilvántartására szolgáló
adatbázisokból  való adatszolgáltatások, lekérdezések jogszerûségét,
16. részt vesz a légiközlekedés védelmi személyzetnek a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Programban 
meghatározott védelmi oktatásában.”

10.  § Az R. a következõ 14/A.  §-sal egészül ki:
„14/A.  § A TEK
a) a feladatai ellátása során tudomására jutott információkból értékeli a polgári légiközlekedés terrorfenyegetettségi
és terrorveszélyeztetettségi szintjét, és tájékoztatja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,
az AH-t és a légiközlekedési hatóságot a feladatkörének ellátásához szükséges adatokról,
b) gyûjti és értékeli a polgári légiközlekedés védelmét érintõ minõsített és nyílt információkat, megelõzi, felderíti
a légiközlekedés ellen elõkészített vagy tervezett terrorcselekményt, a légijármû hatalomba kerítése bûncselekményt,
megszakítja, valamint felszámolja az ilyen cselekményeket,
c) irányítja a terrorcselekmény, valamint a légijármû hatalomba kerítése bûncselekmény esetében a légiközlekedés
ellen folyamatban lévõ jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a légijármû fedélzetén,
d) intézkedéseket kezdeményez a polgári légiközlekedés ellen irányuló terrorcselekmények megelõzése, elhárítása
érdekében,
e) gyûjti, elemzi és értékeli – az ismételt elõfordulás megelõzése és az esetleges biztonsági kockázatok
megszüntetése érdekében – a terrorcselekményekben érintett légijármûvekre vonatkozó légiközlekedés védelmi
intézkedéseket és eljárásokat, azok alapján javaslatot tesz a szükséges intézkedések bevezetésére,
f) elvégzi a repülõtereken a bûncselekményt lõfegyverrel vagy robbanóanyaggal fenyegetve elkövetõ, vagy más
okból a légiközlekedés biztonságára súlyos veszélyt jelentõ személyek elfogását,
g) ellátja a veszélyeztetett légijármûvek hatáskörébe tartozó mûveleti biztosítását.”

11.  § Az R. 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § Az AH
a) feladatai ellátása során tudomására jutott információkból értékeli a polgári légiközlekedés fenyegetettségi és
veszélyeztetettségi szintjét, és tájékoztatja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és
a légiközlekedési hatóságot a feladatkörének ellátásához szükséges adatokról,
b) gyûjti és értékeli a polgári légiközlekedés védelmét érintõ minõsített és nyílt információkat, amelyeket
haladéktalanul eljuttat a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeteknek,
c) intézkedéseket kezdeményez a terrorcselekmény, valamint a légijármû hatalomba kerítése bûncselekmény
kivételével a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelõzése, elhárítása érdekében,
d) gyûjti, elemzi és értékeli – az ismételt elõfordulás megelõzése és az esetleges biztonsági kockázatok
megszüntetése érdekében – a jogellenes cselekményekben érintett légijármûvekre vonatkozó védelmi
intézkedéseket és eljárásokat, azok alapján javaslatot tesz a szükséges intézkedések bevezetésére,
e) végzi a légiközlekedés védelme szempontjából érintett személyek és munkavállalók nemzetbiztonsági szempontú
védelmi háttérellenõrzését,
f) ellátja a veszélyeztetett légijármûvek hatáskörébe tartozó mûveleti biztosítását,
g) a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minõségbiztosítási Programmal összhangban – az általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szervvel és a légiközlekedési hatósággal együttmûködve – végrehajtja és értékeli
a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek védelmi rendszereinek rejtett védelmi tesztelését, és hatáskörén
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belül megteszi a szükséges intézkedéseket, az értékelés eredményét az ellenõrzött szervezet részére, a tesztelés
minõségbiztosítási dokumentációját a légiközlekedési hatóság részére megküldi,
h) részt vesz a repülõtéri belépõkártyák, szigorított védelmi területre jármûvek behajtási engedélye
véleményezésében, kockázatelemzése alapján kezdeményezi azok visszavonását vagy korlátozását,
i) ellenõrzi a repülõtéri állandó és ideiglenes belépõkártyák kiadása során a személyek részére a hatóságok által
engedélyezett zónajogosultságok megtartását.”

12.  § Az R. 10. alcíme a következõ 16/A.  §-sal egészül ki:
„16/A.  § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv
a) együttmûködik a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény vagy arra irányuló kísérlet esetében annak
felszámolásban az együttmûködõ hatóságokkal és a légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetekkel,
b) együttmûködik a légiközlekedés védelmét ellátó szervezetek részére elõírt eljárási tervek készítése során
a katasztrófavédelmi vonatkozású eljárások kidolgozásában,
c) részt vesz a Légiközlekedés Védelmi Veszélyhelyzeti Központ és a Repülõtéri Védelmi Bizottság (a továbbiakban:
RVB) munkájában,
d) irányítja a Repülõtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti Központ mentést koordináló feladatait kényszerhelyzet
esetében, valamint, ha légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények során keletkezett tûz, robbanás
következményeinek felszámolása vagy mûszaki mentés válik szükségessé,
e) részt vesz a tûzoltási és mûszaki mentési feladatokban, ha a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények során
keletkezett tûz, robbanás következményeinek felszámolása vagy mûszaki mentése válik szükségessé.”

13.  § (1) Az R. 17.  § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A repülõtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„e) végzi a repülõtér szigorított védelmi területére belépõ utasok, azok kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és
az utastól különbözõ személyek és azok személyes tárgyainak jármûvek, és egyéb küldemények, ellátmányok védelmi
átvizsgálását, valamint meggyõzõdik arról, hogy az áru-, postai küldemények, fedélzeti ellátmányok esetében
az átvizsgálás megtörtént,”

(2) Az R. 17.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A repülõtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„g) védelmi ellenõrzõ rendszert mûködtet annak érdekében, hogy megakadályozza személyek vagy jármûvek
jogosulatlan vagy ellenõrzés nélküli behatolását a repülõtér nem nyilvános vagy a repülõtér mûködése szempontjából 
kritikus infrastruktúrák területeire (különös tekintettel a légiközlekedés szempontjából kiemelt fontosságú szigorított
védelmi területre),”

(3) Az R. 17.  § (1) bekezdés l)–n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A repülõtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„l) biztosítja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a TEK részére, hogy a légiközlekedés
védelme és a hatáskörébe utalt esetekben a kiadott kártyák használatának ellenõrzése érdekében a repülõtéri
belépõkártyák, továbbá a személyek és gépjármûvek repülõtéri mozgásának nyilvántartására szolgáló
adatbázisokhoz számítástechnikai rendszeren keresztül korlátlanul, folyamatosan és közvetlenül hozzáférhessenek, és 
azokból adatot átvehessenek,
m) ellenõrzi a repülõtér forgalmi elõterén tartózkodó, valamint a légijármûhöz közeledõ vagy attól távozó személyek
tartózkodási jogosultságát annak érdekében, hogy a légijármûhöz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá,
n) a légitársaság megbízása esetén ellátja a légijármûvek õrzését és közremûködik az általános rend õrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv és a TEK ezirányú feladatellátásában,”

(4) Az R. 17.  § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A repülõtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„p) közremûködik a nem azonosított, elhagyott poggyásszal, csomaggal kapcsolatos rend õrségi intézkedések
végrehajtásában és végzi a lemaradt és az elirányított poggyászok raktározás elõtti dokumentált védelmi
ellenõrzését,”

(5) Az R. 17.  § (1) bekezdése a következõ r) ponttal egészül ki:
(A repülõtér üzemben tartója alaptevékenységével összefüggésben)
„r) végzi a repülõtér szigorított védelmi területére belépõ utastól különbözõ személyek és azok személyes tárgyainak
jármûvek, és egyéb küldemények, ellátmányok védelmi átvizsgálásának fegyveres biztosítását.”
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(6) Az R. 17.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A repülõtér üzemben tartója biztosítja, hogy a nem a repülõtéren vagy más szervezet által végrehajtott védelmi
ellenõrzésen igazoltan megfelelt és a vizsgálat helyszínétõl a repülõtéri ellenõrzési pontig történõ szállítása során
illetéktelen hozzáféréstõl biztosított poggyász-, áru-, postai és egyéb küldemények, ellátmányok a repülõtér rend és
repülõtéri védelmi programban leírt eljárás szerint juthassanak át a repülõtér ellenõrzõ pontjain.”

(7) Az R. 17.  §-a a következõ (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, a repülõtér szigorított védelmi területére belépõ utasok, utastól
különbözõ személyek átvizsgálása során biztosítani kell, hogy az utas vagy utastól különbözõ személyek – azok
kérelme esetén – kézi átvizsgálására a személyiségi jogok védelmében elkülönítetten kerüljön sor. A kézi átvizsgálást
csak az átvizsgálttal azonos nemû személy végezheti.
(5) Az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt utasok és utasoktól eltérõ személyek részére a védelmi ellenõrzést végzõ
szervezetnek biztosítani kell, hogy az érintett személyek panasszal élhessenek. A panasz kivizsgálására az érintett
szervezet köteles kidolgozni azt az eljárást, amely alapján a panaszt kivizsgálja. A panaszt a repülõtér üzemben tartója
annak megérkezését követõ 15 napon belül kivizsgálja és döntésérõl a panaszost az általa használt nyelven írásban
indokolással ellátva 15 napon belül értesíti. Az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az eljárás
jogszerûségét ellenõrzi, jogsértés esetében légiközlekedési bírságot szabhat ki. Az utasokat és utastól különbözõ
személyeket a panaszhoz  való jogról tájékoztatni kell.”

14.  § (1) Az R. 18.  § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A légitársaság)
„a) amennyiben a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról  szóló, 2008. szeptember
24-i 1008/2008/EK rendelettel összhangban kiadott magyar mûködési engedéllyel rendelkezik, a Magyar Köztársaság
Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programmal összhangban elkészíti és jóváhagyásra a mûködésének
megkezdése elõtt vagy a módosítás bevezetése elõtt a légiközlekedési hatóságnak benyújtja a védelmi programot,
a belsõ védelmi minõségbiztosítási programot és a védelmi képzési tervet, valamint azok módosításait, továbbá
gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,
b) amennyiben a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról  szóló, 2008. szeptember
24-i 1008/2008/EK rendelettel összhangban kiadott nem magyar mûködési engedéllyel rendelkezik,
ba) a 300/2008/EK rendelet 13. cikkében foglaltak szerint a védelmi tervét, vagy
bb) ha a mûködési engedélyt kiadó tagállam felelõs hatósága által jóváhagyott közösségi légifuvarozói védelmi
programmal rendelkezik, akkor a szolgáltatást nyújtó repülõtéren alkalmazandó helyi eljárások végrehajtását
tartalmazó tervét (az állomáshelyre vonatkozó védelmi programot)
mûködése elõtt vagy a módosítás bevezetése elõtt 20 nappal jóváhagyásra megküldi a légiközlekedési hatóság
részére és gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,”

(2) Az R. 18.  §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(A légitársaság)
„i) elkészíti a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 67/A.  § (2) bekezdésében meghatározott elõ zetes éves
felhasználási tervet, amelyet jóváhagyásra minden év november 30-ig megküld az általános rend õrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv részére. A tervben meghatározottak végrehajtásáról negyedévente, a negyedévet követõ
hónap 10. napjáig tájékoztatja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet.”

15.  § Az R. 14. alcíme és 20.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. A légiforgalmi irányító szolgálat védelmi feladatai
20. § (1) A légiforgalmi irányító szolgálat a légijármû ellen elkövetett jogellenes cselekmény vagy erre vonatkozó
fenyegetettség esetében
a) a légiforgalom irányításának szabályairól  szóló miniszteri rendelet szerint biztosítja a kapcsolattartást a levegõben
vagy a földön lévõ légijármûvel, és
b) haladéktalanul tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott
szervet, a TEK-et és az AH-t.
(2) A légiforgalmi irányító szolgálat a légiközlekedés védelmi feladatai ellátásának részletes szabályait – a nemzeti
légiközlekedés védelmi programokban foglalt követelmények és a TEK által elõ zetesen a terrorizmussal kapcsolatban
elvégzett kockázatelemzés, valamint a TEK iránymutatása alapján – a légiközlekedés védelmi tervében határozza meg. 
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A légiközlekedés védelmi terv részét képezik a részletes légiközlekedés védelmi eljárások és a légiközlekedés védelmi
képzési és minõségbiztosítási tervek.
(3) A légiforgalmi irányító szolgálat légiközlekedés védelmi tervét vagy annak módosítását jóváhagyásra megküldi
a légiközlekedési hatóságnak. A légiközlekedési hatóság a védelmi terv jóváhagyására irányuló eljárásba
szakhatóságként bevonja a TEK-et és az AH-t annak a szakkérdésnek az elbírálásába, hogy az a terrorizmus elleni
védekezés és a nemzetbiztonsági szempontoknak megfelel-e.
(4) A légiforgalmi irányító szolgálat
a) a mûködési területén a fenyegetettséggel arányosan, különbözõ szintû védelmi zónákat hoz létre, és a védelmi
zónáknak megfelelõ, a személyek belépésére és személyes tárgyaik bevitelére is kiterjedõ korlátozásokat vezet be,
b) gondoskodik arról, hogy megakadályozza
ba) jogosulatlan személy vagy jármû behatolását a légiforgalmi irányító szolgálat létesítményeibe, az általa üzemben
tartott földi navigációs berendezések nem nyilvános területeire, így különösen a légiközlekedés szempontjából
kiemelt fontosságú létesítményekbe,
bb) a jogosulatlan hozzáférést az általa üzemben tartott, a légiközlekedést kiszolgáló rádió-berendezésekhez,
c) gondoskodik létesítményeinek, az általa üzemben tartott földi navigációs berendezéseknek és légiközlekedést
kiszolgáló rádió-berendezéseknek a légiközlekedési hatóság által megfelelõ szintûnek minõsített védelmi
berendezésekkel  való ellátásáról,
d) belsõ kockázatelemzés és a belsõ légiközlekedés védelmi minõségbiztosítási program alapján önellenõrzõ
eljárásokat folytat le, értékeli az eredményeket, annak alapján végrehajtja a szükséges intézkedéseket, amelyrõl soron
kívül tájékoztatja a légiközlekedési hatóságot, az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et
és az AH-t, és
e) légiközlekedés védelmi feladatai ellátásához kizárólag a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott légiközlekedés
védelmi eszközöket, berendezéseket, rendszereket alkalmaz.
(5) A légiforgalmi irányító szolgálat
a) részt vesz az általa kiszolgált repülõtereken mûködõ RVB munkájában,
b) részt vesz az általa kiszolgált repülõterek Repülõtéri Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Központjának
munkájában.
(6) A 41.  § (4) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben a légiforgalmi berendezések telephelyének mérete nem
indokolja, nem szükséges telephelyenként külön védelmi személyt kijelölni, azokért a légiforgalmi irányító szolgálat
védelmi tisztje felelõs.”

16.  § Az R. 15. alcíme és 21.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. A repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári védelmi feladatait biztosító szervezet
légiközlekedés védelmi feladatai
21. § A repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári védelmi feladatait biztosító szervezet
a) együttmûködik a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmény, illetve arra irányuló kísérlet esetében
az együttmûködõ hatóságokkal és a légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetekkel,
b) együttmûködik a légiközlekedés védelmét ellátó szervezetek részére elõírt eljárási tervek készítése során a tûzoltói
vonatkozású eljárások kidolgozásában,
c) részt vesz a Légiközlekedés Védelmi Veszélyhelyzeti Központ és az RVB munkájában,
d) irányítja a Repülõtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti Központ mentést koordináló feladatait, ha a légiközlekedés
elleni jogellenes cselekmények során keletkezett tûz, robbanás következményeinek felszámolása válik szükségessé.”

17.  § (1) Az R. 22.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az RVB tagjai a légiközlekedés védelmében együttmûködõ hatóságok, a repülõtér üzemben tartója, a repülõteret
kiszolgáló légiforgalmi irányító szolgálat vezetõje, a repülõteret bázis repülõtérként használó és a repülõtér
forgalmának legalább 40%-át lebonyolító légitársaság, valamint a repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját és a polgári
védelmi feladatait biztosító szervezet. Az RVB elnöke a repülõtér fekvése szerint illetékes általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõje (e § alkalmazásában a továbbiakban: illetékes rend õri szerv vezetõje),
az RVB társelnöke a repülõtér üzemben tartója által kijelölt személy, aki az illetékes rend õri szerv vezetõjének, vagy
szervezetszerû helyettesének távollétében ellátja az RVB elnöki feladatait. Az RVB titkári feladatokat az illetékes rend õri 
szerv vezetõje által kijelölt személy végzi.
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(3) Az RVB ülésén a tagok vagy a kijelölt állandó helyetteseik vehetnek részt. Az RVB elnökének meghívása alapján,
tanácskozási joggal jelen lehetnek a védelmi programban feladatokkal felruházott egyéb szervezetek, így
a repülõtéren lévõ földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezetek, vagy egyéb, a légiközlekedés védelmében
kötelezettségekkel rendelkezõ szervezetek is. Az RVB ügyrendjét maga állapítja meg, és szükség szerint, de legalább
hathavonta ülésezik.”

(2) Az R. 22.  § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Az RVB)
„d) jogosult az ügyrendje alapján munkáját segítõ szakértõi munkacsoportot létrehozni.”

18.  § Az R. 17. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. Belépés a repülõtér területére, továbbá a repülõtér zárt, valamint szigorított védelmi területére”

19.  § (1) Az R. 23.  § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 67.  § (7) bekezdésében megjelölt repülõtér zárt területére
(a továbbiakban: zárt terület)”

(2) Az R. 23.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ e) ponttal egészül ki:
(A repülõtér nyilvánosság elõl elzárt területére)
„d) utasként érvényes beszállókártyával vagy azzal egyenértékû utazási jogosultsággal kizárólag az utazáshoz
igénybe vett légijármûhöz és annak fedélzetére, vagy
e) a légiközlekedési hatóság által kiadott légiközlekedés védelmi ellenõrzésre, vagy légiközlekedés védelmi
felügyeleti tevékenységre jogosító igazolvánnyal”
(lehet belépni.)

(3) Az R. 23.  § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A repülõtéri személyazonosító kártya iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmezõ a repülõtér zárt
területének meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A repülõtéri személyazonosító kártya kiadásának
feltétele, hogy csatolni kell a kérelmezõ személy légiközlekedés védelmi háttérellenõrzésének eredményét, valamint
a tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés igazolását, amelyet a kártya hatályának lejárta
után egy évig meg kell õrizni. A kártya kiállítását megelõzõen a repülõtér üzemben tartója az általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv, az AH és – nemzetközi repülõtér esetében – a vámhatóság hozzájárulását kéri,
amelyet köteles a repülõtér üzemben tartója figyelembe venni, a hozzájárulás megtagadása esetén a kártya nem
állítható ki. A személyazonosító kártya idõbeli hatálya két év.
(3) Amennyiben az uniós repülõszemélyzeti azonosító kártyát Magyarországon a mûködési engedéllyel rendelkezõ
légitársaság állítja ki, annak idõbeli hatálya két év.
(4) Ha a személyazonosító kártya igénybevétele és ismételt igénybevétele között 60 napnál több idõ telik el, a kiállító
szervezet köteles a személyazonosító kártyát bevonni. Személyazonosító kártya ismételt kiadására az elõírt
engedélyezési eljárás lefolytatását követõen kerülhet sor. Személyek vagy csoportok részére a légiközlekedési hatóság 
felmentést adhat a személyazonosító kártya igénybevételére vonatkozó 60 napra vonatkozó követelmény alól.
A felmentés idõtartama nem haladhatja meg a személyazonosító kártya két igénybevétele között a 180 napot.
(5) A repülõtér zárt területére történõ belépés és a repülõtér zárt területén történõ kísérés részletes szabályait
a repülõtér üzemben tartója a repülõtér védelmi programban vagy a repülõtér rendben határozza meg. A belépésre
vonatkozó korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.”

(4) Az R. 23.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A védelmi háttérellenõrzés határideje 30 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.”

20.  § (1) Az R. 24.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A repülõtér üzemben tartója végzi a repülõtéren a légiközlekedés védelmi ellenõrzéseket. A repülõtér üzemben
tartója a felelõsségébe tartózó légiközlekedés védelmi ellenõrzést a légiközlekedési hatóság elõ zetes hozzájárulásával
átadhatja az e tevékenység ellátására a légiközlekedési hatóságtól engedéllyel rendelkezõ szervezetnek. A védelmi
ellenõrzést végzõ szervezetnek rendelkeznie kell a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott védelmi tervvel, védelmi
képzési tervvel és belsõ védelmi minõségbiztosítási programmal.”

(2) Az R. 24.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A repülõtéri belépésre kíséret nélküli jogosultsággal rendelkezõ személy, vagy a légijármû fedélzetére lépõ
személy részére a repülõtéri létesítmény, vagy légijármû üzemeltetése vagy repülés közben felmerülõ feladatai
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ellátására a tiltott tárgyak listájába tartozó tárgyak, eszközök beviteléhez a repülõtér szigorított védelmi területére és
a légijármû fedélzetére a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. Az engedély kiadására irányuló eljárásba
a légiközlekedési hatóság szakhatóságként bevonja az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,
az AH-t és a TEK-et annak vizsgálatára, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés
védelme szempontjából.”

21.  § Az R. 27.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27.  § (1) A 300/2008/EK rendelet I. melléklet 4.1. pontja, valamint a 185/2010/EU rendelet melléklet 4.1.1.7. pontja
szerinti utasok esetében a felmentést a légiközlekedési hatóság adja meg.
(2) A feladott poggyászok ellenõrzésének szakmai felügyeletét az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott
szervezet látja el. Amennyiben tiltott tárgyra utaló gyanú merül fel, a repülõtér üzemben tartója a repülõtér
infrastrukturális lehetõségein belül valamennyi rendelkezésre álló módon hívja az utast és a feladott poggyász az utas
jelenlétében nyitható fel. Utas jelenléte nélkül a feladott poggyászt erre felhatalmazott, repülõtéri állandó belépõ
kártyával rendelkezõ, védelmi ellenõrzés felügyeletére kiképzett és ilyen munkakörben szolgálatot teljesítõ rend õr
jelenlétében a feladott poggyász védelmi ellenõrzésére jogosult személy nyithatja ki a poggyász állagsérelme nélkül.
(3) Ha a poggyász felnyitására az utas jelenléte nélkül került sor, a poggyászba angol és magyar nyelvû értesítést kell
helyezni, amely tartalmazza a nyitás helyét és idejét, valamint a védelmi ellenõr és a szolgálatban lévõ rend õr
azonosítására alkalmas adatokat. A poggyász felnyitásáért, a dokumentáció elkészítéséért, valamint a poggyász
biztonságos és szakszerû visszazárásáért a védelmi átvizsgálást végzõ szervezet felelõs.
(4) A védelmi ellenõrzést végzõ személynek védelmi ellenõri vizsgával kell rendelkeznie.”

22.  § Az R. 28.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28.  § A repülõtér zárt területén a megfigyelést, õrjáratot és egyéb fizikai ellenõrzést a repülõtér üzemben tartója,
nemzetközi repülõtér területén a fegyveres biztonsági õrség, a nyilvánosság számára hozzáférhetõ területeken
az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervezet hajtja végre.”

23.  § Az R. 19. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. Eljárás alternatív légiközlekedés védelmi intézkedéseket alkalmazó repülõterek esetében”

24.  § Az R. 29.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A légijármû vezetõje, amennyiben az 1254/2009/EU rendeletben meghatározott repülõtérrõl (a továbbiakban: kis
repülõtér) kezdte meg a repülést, köteles a fogadó repülõteret még az elindulást megelõzõen errõl tájékoztatni,
amennyiben a fogadó repülõtér nem az e rendeletben meghatározott kis repülõtér. A fogadó repülõtér a repülõtér
rendjében és védelmi programjában szabályozza a kis repülõtérrõl érkezõ légijármûvek, azon lévõ személyek és
csomagjaik kezelését. A jelentés elmulasztása esetén a légiközlekedési hatóság eljárást indít.”

25.  § Az R. 23. alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. Áru, postai küldemény, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyag légiközlekedési védelmi
ellenõrzése és védelme”

26.  § Az R. 34.  § (2) bekezdése helyébe a következõ lép:
„(2) A repülõtér üzemben tartója a repülõtér rendben és védelmi programjában az (1) bekezdésben meghatározott
azonosítási eljárásokat naprakészen tartja, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet mindaddig elfogadja,
amíg védelmi határozatban ennek ellenkezõjére nem kap kötelezést a légiközlekedési hatóságtól.”

27.  § Az R. 38.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A repülõtér szigorított védelmi területeire, az árusításra vagy használatra szánt készletek – beleértve a vámmentes
boltok és éttermek készleteit is – védelmi ellenõrzését a repülõtér üzemben tartója látja el, kivéve a repülõtéri készletek 
ismert beszállítóját. A repülõtéri készletek ismert beszállítója az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi
ellenõrzésére utaló jelzésekrõl  szóló tájékoztatást a repülõtér üzemben tartója részére megadja.”
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28.  § Az R. 39.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39.  § (1) A légitársaság a védelmi programjában eljárást dolgoz ki és alkalmaz a repülés tartama alatti védelmi
intézkedésekre.
(2) A nemzetközi egyezmények alapján légijármû fedélzetére tiltott eszközök felvitelére a 185/2010/EU rendelet
melléklet 4.4.2. pontja alapján az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH
szakhatóságkénti bevonásával a légiközlekedési hatóság ad engedélyt. A szakhatósági eljárásban a szakhatóságok azt
vizsgálják, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés védelme szempontjából.
(3) A 185/2010/EU rendelet melléklet 4.4.2.b. pontja alapján a légitársaságot és a légijármû parancsnokát
a légiközlekedési hatóság írásban tájékoztatja az engedélyezett tiltott eszköz fajtájáról és az utasok légijármûvön
történõ elhelyezésérõl.”

29.  § Az R. 40.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Vészhelyzetben a vészhelyzet felszámolását végzõ személy és jármûve – amennyiben a repülõtér erre az esetre
kijelölt belépõpontjától a vészhelyzet helyszínéig kísérettel rendelkezik – mentesül az átvizsgálás alól. A vészhelyzet
elmúltával a repülõtér vészhelyzetben érintett szigorított védelmi területét a repülõtér üzemben tartója átvizsgálja,
annak érdekében, hogy ott tiltott tárgyak ne maradjanak.”

30.  § (1) Az R.
a) 7.  § (7) bekezdés a) pontjában az „a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságot,” szövegrész helyébe az „az általános

rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,” szöveg,
b) 9.  § (3) bekezdésében az „elvégzésére az a személy jogosult,” szövegrész helyébe az „elvégzésére az a személy,

oktatási tevékenység esetében az a szervezet (a továbbiakban: oktató szervezet) jogosult,” szöveg,
c) 13.  § b) pontjában a „rend õrséggel és az NBH-val elõ zetesen egyeztetett módon” szövegrész helyébe az „az

általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel és az AH-val elõ zetesen egyeztetett módon” szöveg, 
13.  § s) pontjában a „védelmi határozatban” szövegrész helyébe a „légiközlekedés védelmi határozatban” szöveg,

d) 17.  § (2) bekezdés c) pontjában az „a Repülõtéri Védelmi Bizottság (a továbbiakban: RVB)” szövegrész helyébe
az „az RVB” szöveg,

e) 18.  § d) pontjában az „a rend õrséget és az NBH-t,” szövegrész helyébe az „az általános rend õrségi feladatok
ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t,” szöveg, 18.  § e) pontjában a „részt vesz” szövegrész helyébe
az „érintettsége esetén részt vesz” szöveg,

f) 19.  § b) pont bc) alpontjában a „biztonsági ellenõrzését, felügyeletét,” szövegrész helyébe a „légiközlekedés
védelmi ellenõrzését, felügyeletét,” szöveg, 19.  § c) pontjában az „a rend õrséget és az NBH-t,” szövegrész helyébe
az „az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a TEK-et és az AH-t,” szöveg,

g) 25.  § (2) bekezdésében az „a rend õrség és az NBH feladata.” szövegrész helyébe az „az általános rend õrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH feladata.” szöveg, 25.  § (6) bekezdésében a „rendvédelmi
szervek,” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek és a TEK,” szöveg,

h) 29.  § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A III.-VI. osztályú repülõtér esetében” szövegrész helyébe az „A
repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól  szóló kormányrendelet alapján III.-VI. osztályúnak minõsített repülõtéren”
szöveg, 29.  § (2) bekezdés a) és c) pontjaiban a „légijármû üzemben tartója” szövegrész helyébe a „légitársaság”
szöveg, 29.  § (2) bekezdés b) pontjában az „engedély nélküli tiltott eszköz,” szövegrész helyébe a „tiltott tárgy,”
szöveg, 29.  § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A III.-VI. osztályba tartozó” szövegrész helyébe az „A
III.-VI. osztályúnak minõsített” szöveg, 29.  § (3) bekezdés d) és e) pontjaiban és (5) bekezdésében a „légijármû”
szövegrész helyébe a „légitársaság által üzemben tartott légijármû” szöveg, 37.  § (2) bekezdés elsõ mondatában
az „az üzemben tartó” szövegrész helyébe az „a légitársaság” szöveg,

i) 30.  § (3) bekezdésében az „A légiközlekedési hatóság évente felülvizsgálja” szövegrész helyébe az „A
légiközlekedési hatóság az engedély kiadását követõen évente felülvizsgálja” szöveg,

j) 31.  § (1) bekezdésében az „a rend õrség és az NBH véleményének kikérésével” szövegrész helyébe az „az általános
rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH véleményének kikérésével” szöveg, 31.  §
(2) bekezdésében az „a rend õrség és az NBH kockázatelemzése alapján” szövegrész helyébe az „az általános
rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH kockázatelemzése alapján” szöveg, az „a
rend õrség és az NBH véleményének kikérésével” szövegrész helyébe az „az általános rend õrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH véleményének kikérésével” szöveg, 31.  § (3) bekezdésében az „A
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rend õrség vagy az NBH kezdeményezheti” szövegrész helyébe az „Az általános rend õrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv, a TEK vagy az AH kezdeményezheti” szöveg,

k) 32.  § (2) bekezdésében az „a rend õrség és az NBH kockázatelemzése alapján” szövegrész helyébe az „az általános
rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a TEK és az AH kockázatelemzése alapján” szöveg, az „NBH
véleményének” szövegrész helyébe az „AH véleményének” szöveg,

l) 34.  § (1) bekezdésében az „áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenõrzését,” szövegrész helyébe
az „áru- és postai küldemény, légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyag légiközlekedés védelmi ellenõrzését,”
szöveg, 34.  § (4) bekezdésében az „Az olyan árut és postai küldeményt,” szövegrész helyébe az „Az olyan árut és
postai küldeményt, légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyagot,” szöveg,

m) 37.  § (1) bekezdésében az „A fedélzeti ellátmány vagy a repülõtéri készlet meghatalmazott beszállítója”
szövegrész helyébe az „A fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója” szöveg,

n) 40.  § (1) bekezdésében az „a légiközlekedés ellen irányuló jogellenes cselekmény” szövegrész helyébe az „a
légiközlekedés ellen irányuló várható, vagy bekövetkezett jogellenes cselekmény” szöveg,

o) 43.  § (5) bekezdés utolsó mondatában és (6) bekezdés elsõ mondatában az „a légiközlekedési hatóság”
szövegrész helyébe az „az általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” szöveg,

p) 3.  § (3) bekezdésében, 25.  § (2) bekezdésében, 30.  § (3) bekezdésében, 35.  § (1) bekezdésében és 37.  §
(1) bekezdésében az „NBH” szövegrész helyébe az „AH” szöveg, 7.  § (7) bekezdés b) pontjában, 12.  § d) pontjában,
13.  § m) pont mb) alpontjában, 17.  § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában, 18.  § f) pont fc) alpontjában, 19.  § f) pont
fc) alpontjában az „NBH-t” szövegrész helyébe az „AH-t” szöveg,

q) 25.  § (2) bekezdésében, 31.  § (3) bekezdésében, 32.  § (2) bekezdés második elõfordulási helyén, 35.  §
(1) bekezdésében, 36.  § (1) bekezdésében, 37.  § (1) bekezdésében az „a rend õrség” szövegrész helyébe az „az
általános rend õrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti az R.

a) 7.  § (6) bekezdése,
b) 9.  § (6) bekezdése,
c) 13.  § i) pontjában az „és listás”, valamint a „valamint a repülõtéri készletek beszállítóját,” szövegrész, továbbá
d) 29.  § (4) bekezdésében a „vagy a kis repülõtérrõl induló légijármûvön” szövegrész, 43.  § (5) bekezdésében az „az

együttmûködõ hatóságokkal történt elõ zetes egyeztetést követõen,” szövegrész.

31.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 15.  §-sal megállapított R. 20.  § (1)–(5) bekezdése a rendelet kihirdetését követõ negyedik hónap elsõ napján lép

hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 241/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról  szóló 
258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról  szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  §-a
a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság felett az e rendelet szerinti felügyeleti jogokat a miniszterelnök-helyettes gyakorolja.”

2.  § Az R. a 4.  §-t követõen a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § A nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a fenntartás keretében történõ
beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében a miniszterelnök-helyettes
a nemzeti sírkertbe tartozó temetõk fenntartóival és amennyiben van ilyen, a temetési helyekre épített sírjelek,
síremlékek felett a Bizottság rendelkezési jogának létrejöttét megelõzõen rendelkezési jogot gyakorlóval, halála
esetén örökösével – a Bizottság rendelkezési jogához kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért  való
felelõsségét nem érintõ – együttmûködési megállapodást köt.”

3.  § Az R. 6.  § c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A titkárság]
„c) figyelemmel kíséri és ellenõrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek és kegyeleti helyek állapotát,
d) figyelemmel kíséri és ellenõrzi a nyilvántartásba vett temetési helyek és kegyeleti helyek fenntartását,”

4.  § Hatályát veszti az R. 3.  § (5) bekezdés b) pontja, 3.  § (6) bekezdése, 4.  §-ában a „ , valamint a történeti (nemzeti)
emlékhellyel” szövegrész, valamint 6.  § b) és e) pontja.

5.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. január 2-án
hatályát veszti.

(2) Az 1.  § és a 3–4.  § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 242/2011. (XI. 18.) Korm. rendelete
egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Nemzeti Földalapról  szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló 16/2002.
(II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 2.  §-ának (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyzõ részére történõ megküldésével, illetve átadásával 
egyidejûleg köteles a Magyar Állam nevében elõvásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
(a továbbiakban: NFA) részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni, vagy személyesen átadni (a továbbiakban
együtt: közölni). Ha az ajánlat tulajdonostárstól érkezik, az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell közölni.”
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(2) Az Er. 3.  §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõvásárlásra jogosult a kifüggesztés kezdõnapját vagy a 2.  § (1a) bekezdése szerinti esetben a közlés napját
követõ 15 munkanapon belül az ajánlatot elfogadó, illetve az elõvásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot
(a továbbiakban: nyilatkozat) tehet. Az elõvásárlási jogról  való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem
nyilatkozik.”

2.  § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól  szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Hr.) 26.  §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként]
„b) olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet vehet részt, amelynek a pályázat
benyújtását megelõzõ adóévben a bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3.  § k) pontja szerinti mezõgazdasági
tevékenységbõl származik, vagy ha a pályázó nem rendelkezik lezárt adóévvel, a pályázó fõtevékenysége
mezõgazdasági tevékenység és a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv szerinti bevétele, ennek
hiányában a számvitelrõl  szóló törvénynek a közbensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint – a pályázat
benyújtásának napjával mint fordulónappal – kiszámított bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3.  § k) pontja szerinti
mezõgazdasági tevékenységbõl származik.”

3.  § A Hr. a következõ 55.  §-sal egészül ki:
„55.  § E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 242/2011. (XI. 18.)
Korm rendelet (a továbbiakban: Mr.) 2.  §-ával módosított 26.  § (2) bekezdésének b) pontját az Mr. hatálybalépését
megelõzõen közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

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

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

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelete
a rend õrség nyomozó hatóságainál létesítendõ gyermekmeghallgató szobák kialakításáról

A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § (1) A rend õrség nyomozó hatósága (a továbbiakban: nyomozó hatóság) a tizennegyedik életévét meg nem haladott
személy (a továbbiakban: gyermekkorú) meghallgatását az olyan gyermekmeghallgató szobában foganatosítja,
amelyben a büntetõeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetõség
szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem elõtt tartva  valósuljon meg.

(2) A gyermekmeghallgató szobát a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelõen kell kialakítani, berendezni,
felszerelni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának és felszereltségének a gyermek szükségleteihez kell igazodnia 
annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

(3) A gyermekmeghallgató szobában kép és hangfelvétel készítésre alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.
(4) A gyermekmeghallgató szoba – az országos rend õr-fõkapitány által elõterjesztett kérelemre – az igazságügyért felelõs

miniszter által a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott, alkalmasságot igazoló tanúsítvány kiállítását
követõen használható.

(5) A Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak és a megyei rend õr-fõkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább
egy gyermekmeghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

(6) Ha a büntetõeljárás során megalapozottan feltehetõ, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történõ kihallgatása fejlõdését
károsan befolyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeghallgató szoba egyidejû rendelkezésre bocsátásával –
a gyermekkorú nyomozási bíró általi kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél.

2.  § A Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak és a megyei rend õr-fõkapitányságoknak az 1.  § (5) bekezdése szerinti
követelménynek 2014. január 1-jéig kell megfelelniük.

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

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1389/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról

A Kormány

1. visszavonja az 1. mellékletben szereplõ kiemelt projekteknek a Közép-magyarországi Operatív Program, valamint
a Közép-dunántúli Operatív Program 2009–2010. évi akcióterveiben történõ nevesítését, és

2. elrendeli a kiemelt projektek akciótervbõl történõ törlését.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az  1389/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

Operatív program,
akcióterv 

Projekt azonosító Kedvezményezett neve Projekt címe
A legutolsó döntéssel
megítélt támogatás

összege (Ft)

Közép-magyaror-
szági Operatív
Program Akcióterv
2009–2010

KMOP-5.1.1/B-09-1f-
2010-0001

Budapest, IX. kerület
Ferencváros
Önkormányzata 

Szociális
városrehabilitáció
Ferencvárosban, József
Attila Terv I. ütem 

2 891 216 112

Közép-dunántúli
Operatív Program
Akcióterv
2009–2010

KDOP-4.2.1/A-09-1f-
2010-0001

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

A 11117. j.
Csabdi-Vasztélypuszta
bekötõ út 
4+115–8+361 kmsz.
közötti szakaszának
felújítása 

220 604 111

A Kormány 1390/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a MÁV vasúti dolgozóinak pénzügyi ösztönzésérõl

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a MÁV Zrt.,
a MÁV-START Zrt., a MÁV-GÉPÉSZET Zrt., valamint a MÁV- TRAKCIO Zrt. minden jelenlegi vasúti dolgozójának pénzügyi 
ösztönzésére (járulékaival, közterheivel együtt számítva) 1000,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását
rendeli el – elszámolási kötelezettséggel – a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a XLIII. Az
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím
2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport
1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcímre;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

32706 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 135. szám



2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján az 1. pont szerinti forrást
a MÁV Zrt. részére a vasúti dolgozók pénzügyi ösztönzése céljából támogatásként biztosítsa;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2012–2013. évben járulékaival, közterheivel együtt számítva összesen
4000,0 millió forint összeghatárig tegyen javaslatot a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV-GÉPÉSZET Zrt., valamint
a MÁV-TRAKCIO Zrt. minden jelenlegi vasúti dolgozójának pénzügyi ösztönzésére, beleértve annak forrásának
megjelölését is.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2012. február 29.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1390/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –1000,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 

296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

1000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1000,0 1000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1391/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján az egyes kiemelt jelentõségû
budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos feladatainak ellátásához 30,0 millió forint 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 1. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazgatása cím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1391/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,6

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

6,4

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –30,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 30,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 30,0 30,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

A Kormány  1392/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 364,0 millió forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 5. Egyetemek, fõiskolák cím javára,
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1392/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

227942 5 Egyetemek, fõiskolák

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 135. szám 32709



Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

10,0

3 Dologi kiadások 314,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –364,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

227942 5 Egyetemek, fõiskolák 364,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 364,0 364,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

A Kormány 1393/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján az Erkel Ferenc Színház (a továbbiakban:
Színház) rekonstrukciójához 100,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a XX. Nemzeti Erõforrás
Minisztérium fejezet, 12. Mûvészeti intézmények cím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
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2. elrendeli, hogy a Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújítását meg kell kezdeni, az ehhez szükséges
1,7 milliárd forintos forrást a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban kell biztosítani.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1393/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218605 12 Mûvészeti intézmények

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

100,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –100,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

218605 12 Mûvészeti intézmények 100,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 100,0 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1394/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 150,0 millió forint 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet,
14. A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása cím javára a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatást a 2011. évi zárszámadás keretében történõ elszámolási
kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium fenntartójának, a Pest Megyei
Önkormányzatnak.

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1394/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

330062 14 A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása 150,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –150,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 150,0 150,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

A Kormány 1395/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 500,0 millió forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
cím, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása alcím, 1. Szociális alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok támogatása jogcím-csoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök
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1. melléklet az 1395/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok
támogatása

271256 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani 
feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

330,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások

170,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –500,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok
támogatása

271256 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani 
feladatok támogatása

500,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 500,0 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1396/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról 

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 400,0 millió forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 14. cím Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekrõl szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat 3. melléklete
helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

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

 Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1396/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

300846 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ
Központ

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

400,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –400,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

300846 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ
Központ

400,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 400,0 400,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

2. melléklet az 1396/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz
„3. melléklet az 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Mentesített elõirányzatok

Feje-
zet 

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
10 15 02 17 00 A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
10 15 02 18 00 Jogi segítségnyújtás
10 15 02 31 00 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása
10 15 04 01 00 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
10 15 04 02 00 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a

szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
10 15 05 01 01 Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása
10 15 05 01 02 Egyházi kulturális programok támogatása
10 15 05 02 01 Hittanoktatás támogatása
10 15 05 02 02 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
10 15 05 03 00 Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
10 15 05 04 00 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
10 15 05 05 01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek

jövedelempótléka
10 15 05 05 02 Egyházi szórványprogramok támogatása
10 15 05 05 03 Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak

támogatása (Testi és lelki kenyér)
10 15 05 07 00 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
10 15 07 01 00 Bolgár Országos Önkormányzat és Média
10 15 07 02 00 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
10 15 07 03 00 Országos Horvát Önkormányzat és Média
10 15 07 04 00 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
10 15 07 05 00 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
10 15 07 06 00 Országos Cigány Önkormányzat és Média
10 15 07 07 00 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
10 15 07 08 00 Országos Örmény Önkormányzat és Média
10 15 07 09 00 Országos Szlovák Önkormányzat és Média
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Feje-
zet 

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés

10 15 07 10 00 Országos Szlovén Önkormányzat és Média
10 15 07 11 00 Szerb Országos Önkormányzat és Média
10 15 07 12 00 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
10 15 07 13 00 Ukrán Országos Önkormányzat és Média
10 15 08 01 00 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 02 00 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények

támogatása
10 15 08 03 00 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 04 00 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények

támogatása
10 15 08 05 00 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények

támogatása
10 15 08 06 00 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 07 00 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények

támogatása
10 15 08 08 00 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 09 00 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 10 00 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 11 00 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
10 15 08 12 00 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények

támogatása
10 15 08 13 00 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Vidékfejlesztési Minisztérium
12 20 02 12 00 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
12 20 06 00 00 Állat- és növénykártalanítás

Honvédelmi Minisztérium
13 08 02 01 00 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle

Group)
13 08 02 39 03 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

Belügyminisztérium
14 20 01 05 00 Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
14 20 01 34 00 Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok
14 20 10 00 00 Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása

Nemzetgazdasági Minisztérium
15 25 02 05 01 Függõ kár kifizetés
15 25 02 05 02 Járadék kifizetés
15 25 02 05 03 Tõkésítésre kifizetés
15 25 30 10 00 Szervezetátalakítási alap
15 25 47 00 00 Kötött segélyhitelezés

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
17 16 02 36 01 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
17 16 02 36 02 Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
17 16 02 36 03 Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához
17 16 02 36 04 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
17 16 02 36 05 Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez
17 16 02 36 06 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése
17 16 02 38 00 Beruházás ösztönzési célelõirányzat
17 16 05 03 00 Autópálya rendelkezésre állási díj

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20 20 02 03 00 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
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Feje-
zet 

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés

20 20 02 07 00 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)
20 20 02 08 00 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
20 20 02 10 00 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
20 20 02 11 00 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
20 20 02 17 00 Gyakorlóiskolák normatív támogatása
20 20 03 26 00 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása
20 20 05 15 00 „Útravaló” ösztöndíj program
20 20 17 01 00 Otthonteremtési támogatás
20 20 17 03 00 Gyermektartásdíjak megelõlegezése
20 20 17 05 00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
20 20 17 07 00 GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
20 20 19 01 00 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
20 20 19 03 00 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
20 20 19 04 00 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás finanszírozása
20 20 22 03 00 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások
20 20 22 09 00 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások
20 20 23 06 02 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
20 20 24 12 00 Magyar Sport Háza támogatása
20 20 47 00 00 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ

költségkompenzáció
Központi Statisztikai Hivatal

31 06 03 00 00 Népszámlálás

”

A Kormány 1397/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli a költségvetési törvény 1. melléklete
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 19. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések
jogcímcsoport terhére, a költségvetési törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított elõirányzatok címre – a költségvetési törvény 5. mellékletében
szereplõ 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre – 2200,0 millió forint
átcsoportosítását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

32718 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 135. szám



Melléklet az 1397/2011. (XI. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója 

002334 5 Központosított elõirányzatok 2200,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

2 Céltartalékok 

235149 1 Különféle kifizetések –2200,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 2200,0 2200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

A  Kormány 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozata
a Magyar Fejlesztési Bank tõkehelyzetének rendezésérõl

A Kormány

1. az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) és stratégiai
csoportja feladatainak ellátása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MFB Zrt. javára 60 milliárd
forint tõkeemelést hajtson végre;
a tõkeemelés célja az MFB Zrt. számára a külsõ forrásbevonáshoz, valamint az aktivitás-bõvítéséhez szükséges,
a stratégiai csoportba tartozó társaságok esetén pedig az aktivitásbõvítésével összefüggõ megnövelt és stabilitást
garantáló tõkehelyzet biztosítása:
a) a tõkeemelés összege 60 milliárd forint, amely egy összegben utalandó az MFB Zrt. számlájára,
b) a tõkejuttatásból 6 milliárd forint a jegyzett tõkét növeli, 54 milliárd forint pedig a tõketartalékba kerül;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2. pont szerinti törvénymódosítás hatálybalépését követõen azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezze a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi. CLXIX. törvény módosítását az MFB Zrt.-nek történõ, az 1. pont szerinti tõkeemelés megvalósítása
érdekében;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a gyorsforgalmi úthálózat hatékony fejlesztése és mûködtetése, valamint 
az egységes úthálózat fejlesztés rendszerének létrehozása céljából hozza meg a szükséges tulajdonosi intézkedést
annak érdekében, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beolvadjon az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.-be, és ezt
követõen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beolvadjon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. és az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. egyesülésével létrejött társaságba;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:  azonnal

4. jóváhagyja, hogy az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. szabad pénzeszközeibõl összesen legfeljebb 30 milliárd forintot a
folyamatban lévõ és elõkészítés alatt álló infrastruktúra fejlesztési célokra használjon fel, és felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert a szükséges tulajdonosi intézkedések meghozatalára.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

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
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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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