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II. Törvények

2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl*

Az Országgyûlés Magyarország 2012. évi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi

a) bevételi fõösszegét 14 340 947,1 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 14 917 107,8 millió forintban,

c) hiányát 576 160,7 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi fõösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz

nyújtott költségvetési támogatási elõirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti

részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyûlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

1. A központi alrendszer elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei

3. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi elõirányzatok közül a 9. mellékletben meghatározott esetekben

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,

ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2. A központi alrendszer egyes tartalék-elõirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak

bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja

alcímen a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak

részére a 2012. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat

terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi

segélyben részesülõk kompenzációjának kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdõ fiatalok

munkatapasztalat szerzése támogatására,

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói

kifizetésekre,

c) az Országgyûlési Biztosok Hivatala szervezeti átalakítása következtében jelentkezõ többlet személyi juttatások

és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

d) az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevõi

illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelõ járulékok és

szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el.
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e) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek

korszerûsítésével, a feladatellátás ésszerûsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési

támogatás-megtakarítást eredményezõ létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelõ

járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 4. Munkavállalók adórendszer

átalakítása miatti kompenzációja alcímen a magánszféra foglalkoztatottjai esetén az esetleges nominális

bércsökkenést ellensúlyozó kompenzáció kifizetésére.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle

kifizetések alcím elõirányzatából átcsoportosítson a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 4. Központosított elõirányzatok cím, – 5. mellékletben szereplõ 7. Helyi szervezési

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre –, amennyiben a helyi önkormányzati

létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló elõirányzat már felhasználásra került.

(5) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás

folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait az (1), (3) bekezdése és a (2) bekezdés

a) pontja tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatott

magánszemély és e körben foglalkoztatott házas,- vagy élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és

terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének

megállapításához a saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a kompenzáció összegének

megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehetõ

kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jelérõl, illetményérõl és a jogviszonya keletkezésének

idõpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

3. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A 2012. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra és kezességvállalásra nem

jogosult.

(2) A 2012. évben Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére történõ, 1000,0 millió forint

összeget elérõ mértékû kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel –

a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének

keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2012. évben 25,0 millió forint,

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2012. évi összesített bruttó

forgalmi értéke – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 5000,0 millió forint lehet.

(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. vagyonkezelésébe kerülõ, átadott ingatlanok, valamint

a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létrehozott és az állam által megvásárolt,

átadott sportlétesítmények (tornatermek, tanuszodák, sportcsarnokok) összegszerû korlátozás nélkül adhatók

ingyenesen önkormányzati tulajdonba.

(5) A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl és hasznosításából

származó bevételeket Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek

alcímen, és az 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcím-csoporton kell elszámolni. Ezek a bevételek

a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. jogszabályban

meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb

a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti Az állami vagyonnal

kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. feladatait finanszírozó kiadási elõirányzatainak

megemelését.

(6) A MiG-29-es repülõgépek, a Mi típusú helikopterek, az L39 típusú repülõgépek és a T72 típusú harcjármûvek

értékesítésébõl származó bevételt a honvédelemért felelõs miniszter a 2012. évben a Magyar Honvédség technikai

modernizációjára használhatja fel. A 2012. évben pénzforgalmilag teljesülõ bevételt a Honvédelmi Minisztérium

fejezet, 1. cím, 3. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell elszámolni.
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(7) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl

származó – Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2012. évben

a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai

eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag

teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási elõirányzatot hozhat létre a Honvédelmi Minisztérium fejezetben

vagy engedélyezheti a fejezet meglévõ kiadási elõirányzatának megemelését.

(8) A korábban egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítésébõl és

hasznosításából származó – Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó –

bevételek a 2012. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával egészségügyi célú beruházások

finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési

bevételek mértékéig új kiadási elõirányzatot hozhat létre a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetben vagy

engedélyezheti a fejezet meglévõ kiadási elõirányzatának megemelését.

(9) Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. A Magyar Nemzeti

Filmalap Zrt. támogatása jogcím elõirányzat tartalmazza a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése

szerinti kiadást, amely a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege mértékéig az

adópolitikáért felelõs miniszter engedélyével túlléphetõ.

6. § (1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ,

4200,0 millió forint összegû kiadási elõirányzat az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatok átcsoportosítás útján

történõ növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási elõirányzatának felhasználását egyedi, 500,0 millió

forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs

miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási

bevételek alcím bevételi elõirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen

indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási

elõirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphetõ.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím,

1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási elõirányzatain

belül és a két alcím kiadási elõirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási

elõirányzatokat érintõen nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan elõirányzat terhére,

amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az elõirányzattól.

7. § (1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplõ

800,0 millió forint összegû kiadási elõirányzat az e fejezetben szereplõ kiadási elõirányzatok átcsoportosítás útján

történõ növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási elõirányzatának felhasználását egyedi 300,0 millió

forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter

együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.

(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és

2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi elõirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén

a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási elõirányzata

– legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – különösen indokolt esetben túlléphetõ.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2012. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított

bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)

által létrehozott kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és

kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni. 2012. évben

a bevételbõl 3 millió eurónak megfelelõ forint a fejlõdõ országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra használható

fel, amelynek kiadását a Külügyminisztérium fejezet 5. cím, 22. Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius

segélyezés alcím terhére kell teljesíteni, és az alcímen belül külön jogcímcsoporton kell elszámolni. E kiadás összegével

a fejezet tervezett kiadása túlléphetõ. Az Üht. 8. § (3) bekezdés szerinti kibocsátási egységek értékesítésébõl származó

bevétel 50%-át a (4) bekezdésben szereplõ elõirányzaton kell elszámolni.
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(3) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt,

valamint az Üht. alapján létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételt

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(4) Az Országgyûlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelõs minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói

egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti

felhasználására nyitott elõirányzatot az értékesítésbõl befolyt teljes bevétellel megnövelje.

(5) Az Országgyûlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelõs minisztert, hogy az Üht. alapján létrehozott

légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevételnek az Üht. 12/A. § (4) bekezdésében

meghatározott célok szerinti felhasználásához a (4) bekezdés szerint létrehozott elõirányzatot az értékesítésbõl

befolyt teljes bevétellel megnövelje.

9. § (1) A 2012. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.,

a Magyar Turizmus Zrt., a Nemzeti Színház Zrt., a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

a Regionális Fejlesztési Holding Zrt., a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,

a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft., a Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. és a MÁV Start Zrt.

5000,0 millió forint összeghatárig az államháztartásért felelõs miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs

vagy vagyonkezelési szerzõdés alapján történõ tulajdonosi joggyakorlás esetén a vagyonkezelõ miniszter együttes

jóváhagyásával, 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány határozatban adott jóváhagyásával jogosult

a) hitel, kölcsön felvételére,

b) kezesség és garancia vállalására,

c) értékpapír vásárlására,

d) váltó kibocsátására és elfogadására,

e) kötvény kibocsátására,

f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdés kötésére.

(2) Az állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és az 54. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt

korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás mindaddig vonatkozik az (1) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságokra,

amíg azok – közvetlen vagy közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.

4. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 20 730,5 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal

333,8 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2012. évben befizetni

a bevételeibõl – az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi

költségvetés részére, amelyek esedékessége az elsõ három negyedév vonatkozásában a negyedévet követõ hónap

20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) A Magyar Energia Hivatal 1575,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi

1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban

10-ei befizetési idõpontra.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés

javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(4) A fõvárosi, megyei kormányhivatalok (fõvárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala) 5837,4 millió forintot kötelesek

befizetni a bevételeikbõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap

20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés

javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december

hónapban 10-ei befizetési idõpontra.

(6) Ha az államháztartásért felelõs miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó,

az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó

összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésõbb 2012. december 20-áig teljesíteni kell.
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11. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. § (3) bekezdése szerint 2012. január 1-jétõl az egy fõre

megállapított hallgatói normatíva 119 000 forint/év, a doktori képzésben részt vevõk egy fõre megállapított

támogatási normatívája 1 116 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája 340 000 forint/év,

a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 forint/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 forint/év,

a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 forint/év.

(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli

juttatásának normatívája 308 000 forint/fõ/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi

tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2012. január 1-jétõl 437 300 forint.

(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(5) Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. §

(1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 forint/év.

12. § (1) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra

a 3. melléklet 15. pontjában és 16. pont a)–e) alpontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont a)–d) alpontjában,

továbbá a 8. melléklet I. rész 1–5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival

és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet

15. pontja, a 16. pont a)–d) alpontja és a 16. pont ea) alpontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások

kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv

közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési,

a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsõde intézményi keretei között bölcsõdei

ellátásban részesülõk gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók

gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási idõkeret 25%-át

gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Ha a feladatok számosságának és az éves idõkeretnek az elõzõekben

meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelõen

arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplõ feladatmutatók alapján

az intézményi költségvetésben meglévõ és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás

különbözetét az irányító szervtõl igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján

dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása

a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

13. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplõ elõirányzatok beszedéséért – ha törvény másként nem

rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetõje tartozik felelõsséggel.

(2) A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 23–24. alcímhez tartozó jogcím-csoport és a 30. alcím

26. jogcím-csoport költségvetési támogatási elõirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §

(2) bekezdése szerinti bevételeket.

5. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggõ rendelkezések

14. § (1) Az Országgyûlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és

kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen

6967,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Start-munka program megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 132 182,5 millió forint kiadási

elõirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrása 50 000,0 millió forint költségvetési támogatás. Ez az

elõirányzat nyújt fedezetet a 2011. évben elkezdett közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak

2012. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.

(4) A Start-munka programok dologi és felhalmozási kiadásairól a Kormány egyedi döntéssel határoz.
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(5) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben 2000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül

kialakításra, amely felhasználható a TÁMOP programok megvalósulásával összefüggésben az államháztartásért felelõs

miniszter döntése alapján.

(6) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Szakképzési és felnõttképzési támogatások” elnevezésû eredeti kiadási elõirányzat

terhére 2012. évben a szakképzési hozzájárulásból 100 millió forintot kell biztosítani a Bethlen Gábor Alap részére

a határon túli magyarok szakképzésének, felsõoktatásának és felnõttképzésének a támogatására.

15. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2012. évi forrásai terhére a (2) bekezdésben foglaltak, az Elektronikus

Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozása, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi

XC. törvény 8. § (4a)–(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerzõdésen, illetve nemzetközi kötelezettséget

keletkeztetõ külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából következõen vállalt

feladatok kivételével új kötelezettség az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével vállalható.

(2) A megelõzõ években 2012. évi kifizetésre vállalt, de meghiúsult támogatások erejéig és tárgyévi kifizetéssel vállalható

új kötelezettség.

6. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

16. § (1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2012. évi

a) bevételi fõösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 2 749 626,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

17. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére különös

méltánylást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra 200,0 millió

forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Ny. Alap kezelõjének

javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és

nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási,

valamint az elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) fõigazgatója gyakorolja.

(2) Az ONYF havonta átutalást teljesít a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,

a) 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz alcím elõirányzatból az

Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) részére,

b) 6. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz alcím elõirányzatból a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím részére

az éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen a tárgyhó 15. napjáig.

7. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

19. § (1) Az Országgyûlés az E. Alap 2012. évi

a) bevételi fõösszegét 1 700 067,9 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 1 735 412,1 millió forintban,

c) hiányát 35 344,2 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási

költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

20. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati

segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.
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(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ

ellátás jogcím-csoport 1–18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímei

elõirányzatainak megemelésére.

21. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton belül az

1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint

a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelõs miniszter

az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért

felelõs miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az elõirányzat-módosítási, valamint az

elõirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) fõigazgatója gyakorolja.

22. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet,

1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói

befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím,

7. jogcím-csoport, 1. Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím elõirányzaton elszámolt

bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport

1–2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa azzal a feltétellel, hogy a 2. és 5. jogcímek esetében az államháztartásért felelõs

miniszter egyetértése szükséges.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka

jogcím-csoport elõirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az

5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoportok jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre a költségvetési

folyamatok figyelembevételével.

(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei elõirányzatát a gyógyászati segédeszköz

támogatással

kapcsolatos ellenõrzésekbõl eredõ – az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím elõirányzaton befolyt – bevételek

összegével.

(4) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai

jogcím elõirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerzõdések szerinti

gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi elõirányzatán felül

jelentkezõ többlet összegével.

23. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést

az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati

segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelõs miniszter engedélyezheti.

24. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza

az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehetõ egészségügyi

szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport jogcímeinek

elõirányzatai együttesen 6000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének

finanszírozására. A befogadásoktól eltérõ, a jogcím-csoporton belüli jogcímek szerinti célra történõ felhasználását

a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelõs miniszter engedélyezheti az államháztartásért

felelõs miniszter egyidejû tájékoztatása mellett.
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(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza

az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím

elõirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget.

(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata

a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ intézeti

gyógyszertár külön törvényben meghatározott juttatás kiadásaira szolgál.

25. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott elõirányzat

terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és

gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az

adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra 183,1 millió

forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

8. Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre

26. § (1) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot

a) az Országgyûlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és,

b) az Országgyûlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

elõirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot

a) az I–VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi elõirányzatai fõösszegének,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím

ba) 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím elõirányzatai,

bb) 7. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím elõirányzatai,

bc) 8. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím elõirányzatai,

c) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok

támogatása cím elõirányzatai

csökkentésére,

kivéve az államháztartásról szóló törvényben meghatározott az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ elemi

csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából hozott kormányzati intézkedéseket, valamint a fejezetet

irányító szervek vezetõinek a fejezetek között együttesen kezdeményezett elõirányzat-átcsoportosítását.

9. A Kormány, az államháztartásért felelõs miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetõinek

különleges jogosítványai

27. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezeten belül új elõirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettõl történõ

átcsoportosítással, amelyrõl a Magyarország 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell

számolnia.

(2) A 4. § (2) bekezdés szerinti elõirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre,

elõirányzat-csoportokra, kiemelt elõirányzatokra – felmérés alapján – történõ átcsoportosítására az államháztartásért

felelõs miniszter kap felhatalmazást.

(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

elõzetes egyetértésével a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, a 20. cím, 5. alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés

jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím között

átcsoportosítást hajtson végre, figyelemmel a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról

törvényben foglaltakra is.

(4) Az Országgyûlés felhatalmazza a honvédelemért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

elõzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderõ-fejlesztési célkitûzések, valamint az elõre

nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között

– beleértve címen belül a kiemelt elõirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.
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(5) Az Országgyûlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

fejezet, 20. cím, 36. alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP programok jogcím-csoport terhére elõirányzat-

átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 5. Egyetemek, fõiskolák cím javára, figyelembe

véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(6) Az Országgyûlés felhatalmazza az oktatásért felelõs minisztert, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes

egyetértésével – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete

(egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi

felsõoktatás) jogcím-csoport elõirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.

(7) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munka program elõirányzata

és a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 7. cím, 2. Egyes szociális

feladatok támogatása alcím között pénzeszközt adjon át, amennyiben ezt a közfoglalkoztatásban részt vevõk

létszámának, illetve a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk számának év közbeni alakulása indokolttá

teszi.

(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás alcím és a 20. cím

47. Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció alcím elõirányzatai között.

(9) Az Országgyûlés felhatalmazza a Köztársasági Elnöki Hivatal vezetõjét, hogy Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím

2. alcím 1. Állami kitüntetések jogcím-csoport tehére átcsoportosítást hajtson végre az 1. Köztársasági Elnöki Hivatal

cím javára.

(10) A Miniszterelnökség fejezet, 4. Országvédelmi Alap cím és az Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

fejezet, 6. Kamat kockázati tartalék cím kiadási elõirányzatait, valamint az 1. mellékletben szereplõ Fejezeti

egyensúlybiztosítási tartalék elõirányzatokat 2012. év szeptember 30-át megelõzõen nem lehet felhasználni.

(11) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a (10) bekezdés szerinti kiadási elõirányzatok

felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról

szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2012. szeptember

30-ig benyújtandó jelentésben szereplõ, 2012. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) – a felhasználni kívánt

tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a GDP 2,5%-át.

(12) A Kormány (11) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelõs miniszter készíti elõ, ennek során bemutatja

a Kormány számára

a) a 2012. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2012. évre várható EDP-hiány, és

c) a 2012. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a (10) bekezdés szerinti kiadási elõirányzatok felhasználásának céljára és

ütemezésére.

(13) Az Országgyûlés felhatalmazza a Miniszterelnökség fejezetet, valamint a Külügyminisztérium fejezetet irányító

szervek vezetõit, hogy a kormányfõi protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében fejezeti hatáskörben

a szükséges elõirányzat-átcsoportosításokról intézkedjenek.

(14) Az Országgyûlés felhatalmazza az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy a Bíróságok fejezet, 2. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1. Bíróságok cím javára.

(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. Céltartalékok cím,

2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi

segélyben részesülõk kompenzációja alcímrõl a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Alap cím, 4. Különféle jogcímen adott térítések alcímen belül létrehozandó, Gyermekgondozási díjban

és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport javára átcsoportosítson.

(16) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet terhére a 2012. évben a Magyar

Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára címen belül létrehozandó külön alcím részére az Elektronikus

Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozására 1426,0 millió forintot csoportosítson át.

(17) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 2011. december 31-én megyei önkormányzati fenntartásban volt

intézményeket érintõ támogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások cím és 9. Vis maior támogatás cím terhére

átcsoportosítást hajtson végre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. Megyei

intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 10. cím,

2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcím javára.
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(18) Az Országgyûlés felhatalmazza az Országgyûlés fejezetet irányító szerv vezetõjét, hogy az Országgyûlés fejezet, 4. cím

9. Országház épülete elõtti felszín alatti parkoló építése alcím, a 10. Látogatóközpont kialakítása alcím, továbbá

a 11. A Kossuth tér történelmi rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajtson végre az 1. Országgyûlés Hivatala

cím javára.

(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet terhére a 2012. évben

a Közigazgatási és Igazságügyi fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím részére a Nemzeti

Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács mûködésének finanszírozására 30 millió Ft-ot csoportosítson át.

(20) A Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 11. Fejezeti

egyensúlybiztosítási tartalék címrõl a Kormány a (11) bekezdés szerinti, a kiadási elõirányzat felhasználását jóváhagyó

döntése esetén

a) legfeljebb 2500,0 millió forint az 5. melléklet 9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai

saját forrás kiegészítésének támogatása elõirányzaton,

b) legfeljebb 5000,0 millió forint az 5. melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

elõirányzaton,

c) legfeljebb 2000,0 millió forint az 5. melléklet 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési

kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fõvárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

elõirányzaton,

d) legfeljebb 1500,0 millió forint az 5. melléklet 16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása elõirányzaton,

e) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 17. Egy és két számjegyû országos fõközlekedési utak fõvárosi

szakaszai karbantartásának támogatása elõirányzaton, és

f) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 18. Római parti árvízvédelmi védmû megvalósításának támogatása

elõirányzaton

használható fel.

28. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés

elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat

terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt elõirányzatán legfeljebb 6750,0 millió forint elõirányzat-

módosítás engedélyezhetõ, ha A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó

alcím elõirányzata, 2. Jövedéki adó alcím elõirányzata, 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata,

a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megilletõ része és munkáltatói

nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport

elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megilletõ része

és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím

elõirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter negyedévente elõirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti

személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó elõirányzatok terhére, ha az általa

meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett elõirányzat-módosítás nem

haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2012. november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az

elõirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett elõirányzat-módosítások összegével

csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Ha 2012. június 30-áig az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi

többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain elõirányzat-módosítás

engedélyezhetõ.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

29. § A kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás

jogcím-csoport elõirányzatából, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági,

rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcím-csoport elõirányzatából és a 27. § (15) bekezdésben
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kapott felhatalmazás szerint létrehozásra kerülõ elõirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és az

államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

30. § (1) Az Ny. Alap részére A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer

átalakításával összefüggõ pénzeszköz-átadás jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

a) január–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek

és kiadások függvényében, legfeljebb az elõirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó

ellátás kifizetése után történik.

(2) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az Ny. Alap

pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a központi költségvetés

részére történõ visszautalásáról, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.

IV. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

10. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszerbõl

származó forrásai

31. § (1) Az Országgyûlés a települési önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és

a többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak

szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a települési önkormányzatok

és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások

elõirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím,

1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport elõirányzata terhére nõ, illetve javára csökken az

államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerinti igénylés, lemondás alapján, a 32. § (2) és (3) bekezdésében

foglalt kivételekkel.

(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter

a) az államháztartásért felelõs miniszter és a támogatás jellege szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszter

egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet

4. Központosított elõirányzatok cím és 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport

elõirányzatok között,

b) az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék jogcím-csoport elõirányzata

és az 5. cím, 1. alcím, 2. Megyei önkormányzati tartalék jogcím-csoport, az 5. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos

helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása alcím, az 5. cím 3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi

önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok

díja alcím, – ha a 27. § (7) bekezdésében foglalt átcsoportosításra nincs lehetõség – a 7. cím, 2. Egyes szociális

feladatok támogatása alcím, a 8. Címzett és céltámogatások cím és a 9. Vis maior támogatás cím elõirányzatai

között

átcsoportosíthat.

32. § (1) Az Országgyûlés – a 31. § (2) bekezdésében foglaltakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami

támogatást állapít meg

a) központosított elõirányzatként az 5. mellékletben meghatározott, a helyi önkormányzatok, a települési és területi

nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,

b) az elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató települési önkormányzatok részére a 7. mellékletben

foglalt részletezés szerint,
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c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, a 2012. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos

támogatási elõirányzatára,

d) vis maior támogatásra,

e) a megyei önkormányzatok mûködésének támogatására a 12. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) Ha a 12. §, illetve a 38. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át

a feladat ellátására kötelezett települési önkormányzat részére, az így felszabaduló elõirányzattal az érintett fejezet

elõirányzata csökken, a települési önkormányzatot megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzata

megemelkedik a 3. melléklet és a 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(3) Ha a települési önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem más települési

önkormányzat részére történõ – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevõ jogosult a 12. §, illetve a 38. §

szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel

a települési önkormányzatot megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás elõirányzatát csökkenteni kell, és az annak

további folyósításáról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének ilyen célú

elõirányzatát meg kell emelni. A feladatátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevõt, a Helyi

önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. Önkormányzati

fejezeti tartalék jogcím-csoport elõirányzatát növeli.

(4) A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekezdés a) pontja szerinti

támogatásokon felül, központosított elõirányzatként – a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi

költségvetésbõl, valamint fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és

elszámolásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezet, 26. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása cím elõirányzatából vehetõ igénybe azzal,

hogy a támogatások igénylése során és a döntéshozatali eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a szekszárdi Német Színház a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át,

úgy támogatási elõirányzatának idõarányos részével a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 6. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott

elõadó-mûvészeti szervezetek támogatása cím elõirányzata csökken, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezet 20. cím, 8. alcím, 4. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények

támogatása jogcímcsoport elõirányzata pedig megnõ.

33. § (1) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott, az állami támogatás jogtalan

igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó

normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minõsül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11–16. pontja, valamint a 8. melléklet

I. rész 1–5. pontja, II. rész 2–3. pontja és III. része szerinti elõirányzatok együttes összege.

(2) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2012.

január 31-éig a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetõvé teszi a helyi

önkormányzatokat, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és többcélú kistérségi

társulásokat – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – megilletõ normatív hozzájárulások és

támogatások, településre kimutatott helyben maradó személyi jövedelemadó, valamint települési önkormányzatok

jövedelemdifferenciálódásának mérséklése összegét.

11. A települési önkormányzatokat megilletõ átengedett bevételek

34. § (1) A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési

önkormányzat közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(2) A gépjármûadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó

100%-a a települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi

jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
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12. Az illetékek és más bevételek szabályozása

35. § (1) A NAV által 2012. január 1-jétõl beszedett illetékbevételbõl a megyei jogú városi önkormányzatokat az illetékességi

szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képzõdõ illetékbevétel 47%-a illeti meg, csökkentve

az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott, 8,5%-ot kitevõ költséggel.

(2) A NAV által 2012. január 1-jétõl beszedett illetékbevételbõl a Fõvárosi Önkormányzatot az illetékességi szabályok

szerint a Fõvárosi Önkormányzat illetékességi területén képzõdõ illetékbevétel 23%-a illeti meg, csökkentve az

illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott, 4%-ot kitevõ költséggel.

(3) A NAV által 2012. január 1-jétõl beszedett illetékbevétel az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken felül

fennmaradó része a központi költségvetést illeti meg.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti illetékbevételt a kincstár a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig utalja át a Fõvárosi

Önkormányzat és a megyei jogú városok települési önkormányzatai pénzforgalmi számláira.

(5) Amennyiben az illetékbevételek felosztását és átutalását követõen a NAV által végzett elszámolás alapján

illeték-visszakövetelés keletkezik, akkor a NAV jelzése alapján a kincstár a tárgyhónapban átutalandó

illetékbevételeket a visszakövetelés – (1) és (2) bekezdések alapján a Fõvárosi Önkormányzatra és a megyei jogú

városok települési önkormányzataira jutó – összegéig, annak kiegyenlítéséig csökkenti.

(6) A megyei önkormányzatok részére 2012. január 1-je elõtt átutalt illetékbevételhez kapcsolódó illeték-visszakövetelést

a NAV a tárgyhónapban kimutatott, a központi költségvetést megilletõ illetékbevétel terhére számolja el.

36. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje által jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által a települési önkormányzat területén

– a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerõsen kiszabott környezetvédelmi

bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési

önkormányzatot illeti meg.

(2) A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és

helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási

bírságból származó bevétel 40%-a – függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerõsen – a települési

önkormányzatot illeti meg. A közterület-felügyelõ által a települési önkormányzat területén a közlekedési

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérõ szerv költségminimum

megelõlegezésére nem köteles.

13. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ szabályai

37. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti

kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelõlegezése esetében a települési önkormányzat

elsõ alkalommal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven

belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka, normatív alapú ápolási díj,

foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás esetében:

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelõzõ év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó

elõleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik;

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelõzõ év decemberében nem nyújtott be igénylést, úgy elsõ alkalommal az

õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási

kötelezettséggel.

(2) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenõrzõ szerv az 5. melléklet 7. pontja szerinti elõirányzatból nyújtható

támogatás iránti igények jogszerûségének elbírálása, ellenõrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett

személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony megszûnéséhez

kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint

a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy

munkaviszonya megszûnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének

megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszûnésének idõpontját, munkavégzés alóli felmentése

kezdõ és záró idõpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját
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megismerheti, és a támogatási döntést követõ ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt személyes adatokat az

adatkezelés céljának megszûnését követõen, de legfeljebb a támogatási döntést követõ ötödik év utolsó napjának

elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.

(3) Az 5. melléklet 5. pontja, 7. pont a) alpontja és 11. pont a)–d) alpontja, a 7. melléklet, a 8. melléklet I. rész 1–5. pontja,

II. rész 2. és 3. pontja és III. része, valamint a 12. melléklet alapján számított elõirányzatok folyósítása az

államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

(4) A Kincstár az Esztergom Város Önkormányzata számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat megilletõ

támogatások, hozzájárulások és a 34. § (1) bekezdése szerinti átengedett személyi jövedelemadó adott havi

összegébõl a nettó finanszírozás során havonta levonja A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím,

2. Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései alcímû elõirányzat

1/12-ed részét.

(5) Ha az Esztergom Város Önkormányzatát az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megilletõ adott havi

források a (4) bekezdés szerint levonandó összegre nem nyújtanak fedezetet, a különbség mértékéig a Kincstár

beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat fizetési számlájával szemben.

(6) Ha az (5) bekezdés alapján benyújtott beszedési megbízás hatvan napon belül nem teljesül, a Kincstár

adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi. Az eljárásban a Kincstár az Állam képviseletében teljes

jogkörrel jár el.

(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni a 4. melléklet

szerinti jövedelemkülönbség mérséklési támogatásra és beszámításra, valamint az 5., 6. és 7. melléklet szerinti

támogatások igénylésére és döntéshozatali eljárására.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

14. Az egyházak és társadalmi önszervezõdések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

38. § (1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,

felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi

személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat,

nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi

jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény

fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel

a b) pontban foglaltakra – a 3. melléklet 15. és 16. pontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont

a)–d) alpontjában, továbbá a 8. melléklet I. rész 1–5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok

normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következõ

eltérésekkel:

A 3. melléklet 16. pont f) alpontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló,

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén

telephelyén kívüli településen van. A 16. pont g) alpont szerinti hozzájárulás akkor igényelhetõ a községi

gyermekek, tanulók után, ha az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település

tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos

együttmûködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttmûködési megállapodásban foglalt azon

gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akiknek nevelésérõl, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója

gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet 16. pont f)–g) alpontjában foglalt további feltételeket értelemszerûen

a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági

társaságot –, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás és

támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsõoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 12. § (1) bekezdése szerint

hozzájárulás és támogatás illeti meg.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39281



d) A nem állami felsõoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti normatív

hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott

intézmény esetén is, ha egyházi felsõoktatási intézménnyel – a fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött

megállapodás keretében közremûködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében

részt vevõnek, ha költségei megtérítésére a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény szerinti hozzájárulási

kötelezettségének teljesítése során igényt tart. A térségi integrált szakképzõ központ keretében mûködõ

központi képzõhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet

16. pont ab) alpontja szerinti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzõhely nem

rendelkezik OM azonosítóval.

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem

állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra –

a települési önkormányzatok a 3. melléklet 11. pont b)–h) alpontjában, 12–14. pontjában és a 8. melléklet II. rész

2. pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt

fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és az e bekezdésben

meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás

teljes összegét a folyósítást követõ 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel

a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú

tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló

törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az

igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 000 forint/év, minden valós – a közoktatásról szóló 1993. évi

LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek-, illetve

tanulólétszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban,

szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban –, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl

szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. melléklet 15. pont a)–d) alpontja alapján 2012. augusztus 31-éig, a 3. melléklet

15. pont a)–d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8 és 4 havi), illetve átlaglétszáma,

valamint a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és a 16. pont bc) alpontja szerinti fejlesztõ felkészítésben

részt vevõ gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. pont h) pontja szerint számított létszáma

alapján. E kiegészítõ támogatásra az egyház a felsõoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem

jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezései alapján fenntartó

országos nemzetiségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl nemzetiségi fenntartói kiegészítõ

támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától

– 230 000 forint/év, minden valós – a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – ellátott

gyermek-, illetve oktatott tanulólétszám után, az így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti

oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban –, a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. mellékletének 15. pont a)–d) alpontja alapján 2012.

augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. pont a)–d) alpontjában 2012. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi

(8 és 4 havi) illetve átlaglétszáma, valamint a 16. pont bb) alpontja szerinti korai fejlesztésben és 16. pont bc) alpontja

szerinti fejlesztõ felkészítésben részt vevõ gyermekeknek, tanulóknak a 3. melléklet Kiegészítõ szabályok 10. pont

h) alpontja szerint számított létszáma alapján.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális

és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív

hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek

mértéke a 3. melléklet 11. pont b)–h) alpontjában és 12-14. pontjában meghatározott normatíva 94,5%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint

a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok

szerint – a Nemzeti Erõforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év

elõirányzatai terhére, illetve javára történik.
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(6) Az e paragrafusban meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan

intézményben ellátott, oktatott után vehetõ igénybe, amely intézmény mûködési engedélyében az

igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint feladatellátási helyenként

a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelezõ) szerint szerepel. Sajátos

nevelési igényû gyermekek, tanulók után akkor vehetõ igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az

intézmény mûködési engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerint a fogyatékosság

típusát is.

(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhetõ, akik olyan nevelési-oktatási

intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fõvárosi

önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervében.

(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának elõfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének

a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítõ támogatást köteles elkülönítetten

nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok

humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. Az

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból a kincstár által

visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történõ átutalásával

a köztartozás megfizetettnek minõsül.

(11) A Közokt. tv. 81. § (8)–(10) bekezdései és 82. §-a alapján a 2012. évben és az azt megelõzõ években megkötött

közoktatási megállapodásokból eredõ éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2012. évben nem

haladhatja meg – a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítõ támogatás összegének változásából adódó

különbözettõl eltekintve – a 2011. évi összegét. Meglévõ közoktatási megállapodás módosítására, valamint új

közoktatási megállapodás megkötésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítõ támogatás összegével

megegyezõ gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves idõtartammal kerülhet sor.

(12) Az önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkormányzati tûzoltóság fenntartásához és

mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl

és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (5) bekezdése és 34. § (3) bekezdése alapján

a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tûzoltóságok normatív támogatása alcím elõirányzatából

a következõ feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) a támogatást jogszabályban meghatározott eljárási szabályok mellett az az önkormányzat veheti igénybe,

amelynek területén a Ttv. 34. § (1) bekezdése alapján önkormányzati tûzoltóság mûködik,

b) valamennyi önkormányzati tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos összegû, 22,0 millió forint

alaptámogatásra jogosult,

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzatból minden önkormányzati tûzoltóság

az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejezõ, jogszabályban rögzített pontszámok

arányában részesül.

39. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt elõirányzat-felhasználási célja a 2012. évi személyi

jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2013. évi költségvetési törvényben

kerül megtervezésre.

40. § (1) Az Országgyûlés fejezet 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról

szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az Országgyûlés fejezet 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok mûködését segítõ tudományos,

ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek

támogatásban.
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VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

41. § (1) A Kormány a 2012. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegû új egyedi állami kezesség és állami garancia

vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkezõ

emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyûlés jóváhagyásával léphetõ túl.

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európai Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési

és Fejlesztési Banktól (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktól (NIB), valamint az

Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveendõ hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák

nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

42. § A 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás idõpontjában forintra

átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 250 000,0 millió forintot.

43. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezesség mellett forrásszerzés céljából felvett éven túli

lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2012. év folyamán legfeljebb

1 400 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára

vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2012. év folyamán

legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz,

valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezeti

megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2012. év folyamán legfeljebb

1 600 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára kezességvállalási

díjat kell felszámítani, amelyre a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht.

33. § (7) bekezdésében meghatározott díjmegállapítási szabályokat kell alkalmazni.

44. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektõl elfogadott betétek és

felvett hitelek, kölcsönök, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2012. december 31-én legfeljebb

320 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt export-hitel garanciaügyletek állománya

2012. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt egyéb export célú garanciaügyletek

állománya 2012. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állománya 2012.

december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

45. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek

mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizetõ kezesség

érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint

a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény

alapján – létrejövõ szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl

és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl eredõ

kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves

futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tõkepiacról szóló törvény alapján

mûködõ kockázati tõkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tõkebefektetése értékesítésébõl származó
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követelés 50%-áért vállalt készfizetõ kezességére is. A készfizetõ kezességgel biztosított követelés mértéke nem

haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tõkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség

állománya 2012. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség

érvényesítése esetén – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges

jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi

költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített

állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizetõ kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet

térítése behajtási bevételnek minõsül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó

költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében

bemutatni.

46. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e paragrafusban a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ

kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam

visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl

az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezõgazdasági tõkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után

vállalt készfizetõ kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,

a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint

termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl eredõ

kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet azzal, hogy a készfizetõ kezességvállalás legfeljebb egyéves

futamidejû faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizetõ kezesi szerzõdés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történõ pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fõvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizetõ kezesség állománya 2012.

december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezesség érvényesítése esetén

– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni

a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási

költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyezõ százalékban

kifejezett arányos része.

47. § (1) Az állam készfizetõ kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldrõl

és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, kölcsöneibõl és

kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizetõ

kezességvállaláson túl a hitelezõ további biztosíték elõírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelõs miniszter hagyja jóvá.
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48. § (1) Ha az államnak szerzõdéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítésébõl – a 49. §

szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletében,

azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia

érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos

feladatokban történõ közremûködésért fizetendõ díjat A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím,

1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphetõ.

49. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e paragrafusban a továbbiakban: MV Zrt.) által – jogszabályban meghatározott

feltételek mellett – vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl a társaságot terhelõ fizetési

kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája

áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú

hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve

a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizetõ kezesség, illetve garancia állománya 2012.

december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet,

2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi

Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott elõirányzat a viszontgarancia érvényesítésébõl eredõ fizetési kötelezettség

teljesítéséhez nem elegendõ, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió

költségvetésébõl származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti elõirányzatnak

megfelelõ arányát.

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítésébõl származó, az MV Zrt. által behajtott követelés

összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Nem terjed ki a tervezési, az elõirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az

ellenõrzési kötelezettsége és joga

a) az Országgyûlés fejezeten belül az Országgyûlés Hivatala gazdasági fõigazgatójának – mint a fejezetet irányító

szerv vezetõjének – az Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8–9., 10. címben megjelölt

támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság cím,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül az igazságügyért felelõs miniszternek – mint

a fejezetet irányító szerv vezetõjének – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Kormányzati

Ellenõrzési Hivatal cím

elõirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket

a) az Országgyûlés fejezet,

aa) 5. Közbeszerzési Hatóság cím felett a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

ab) a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének

elnöke,

ac) a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím felett a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elnöke,

b) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke

gyakorolja.
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(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket a kormányhivatal

vezetõje gyakorolja.

(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetõje az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az

államháztartásért felelõs miniszter, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami

vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében

az agrárpolitikáért felelõs miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.

(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és

kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért

felelõs miniszter gyakorolja.

(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének az (1) bekezdésben megjelölt

jogait és kötelezettségeit a NAV elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelõs miniszter

gyakorolja.

(8) Az Országgyûlés fejezet 8–9. és 10. címben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 24–25. címeiben,

a Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. címeiben megjelölt támogatások

folyósításáról az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik.

51. § (1) A teljes, 41 161,1 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi

költségvetési finanszírozás együttes összege 50%-os mértékéig vállalható 2012. évben az Európai Gazdasági Térség

(EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014. évi programokra, projektekre

vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A teljes, 29 677,5 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi

költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható

2012. évben a Svájci–Magyar Együttmûködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi

és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még

kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó

központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

(a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben

a 2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási

keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi

és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(5) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból eredõ kifizetés legkésõbb

2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá tartozó, a 2015. évet követõen kiadással járó

többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet követõ kiadások az Európai Unió költségvetésébõl

finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve

az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(6) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból

finanszírozott programok, projektek esetén a 10. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még

kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-elõirányzat és az ahhoz kapcsolódó

központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért

felelõs miniszter egyetértésével az (1)–(4), és (6) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és

éven túli fizetési kötelezettség.

(8) Az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoporton, valamint az

Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcím-csoporton belül

a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendõ támogatásokból származó

bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program forrását

növelik, amelyre tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi

szabályok szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás, valamint

a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.
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52. § (1) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím

terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) éves elszámolásáról szóló

hivatalos döntését követõen haladéktalanul – az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésbõl még

be nem folyt összegek kivételével – a Kincstári Egységes Számlához (a továbbiakban: KESZ) kapcsolódó

megelõlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2012. december 31-éig az Európai Unió vagy

az ügyfél nem térít meg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) útján, azaz

köztartozásként nem került behajtásra,

b) az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

c) a nemzeti költségvetést terhelõ intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,

d) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,

e) az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul

teljesített kifizetésbõl eredõen – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – 2012. december 31-ig nem térít

meg.

(2) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése után

haladéktalanul – a központi költségvetés Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A forintban

fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai címen belül önálló alcímen elszámolni.

53. § Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetõjét, hogy ha az EGT Finanszírozási Mechanizmus és

a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban megelõlegezett

része 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve a Norvég Finanszírozási

Mechanizmus által finanszírozott projektekre, azt – az európai uniós támogatások idõleges rendelkezésre nem állása

vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt – fejezeten belül átcsoportosítsa.

54. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes

támogatási szerzõdés alapján fizetendõ támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének

teljesítéséhez a kincstár a KESZ-rõl kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az

esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, ha a kifizetés idõpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási

szerzõdésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról tervezett hiteligénybevételrõl a NIF Zrt.-nek az államháztartásért

felelõs miniszter és a kincstár részére 2012. év vonatkozásában 2012. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet

kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követõ hónap 15-éig aktualizálni

kell. Az államháztartásért felelõs miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hiteligénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerzõdés alapján számára

kiutalt, európai uniós és központi költségvetésbõl származó bevételeibõl soron kívül törleszteni köteles.

55. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege

2012. évben 21 700 forint.

(2) A 2012 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján

esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

(3) A szociális hozzájárulási adó 2012-ben megfizetett összegének 88,89 százaléka az Ny. Alapot, 7,41 százaléka az

E. Alapot, 3,70 százaléka a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett

összegébõl az Ny. Alapot, az E. Alapot és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megilletõ részt a NAV megállapítja és

a jogosult számlájára naponta átutalja.

56. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben

38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap

2012. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2012. évben nem haladhatja meg a bruttó

200 000 forintot.
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57. § (1) A Kjt.

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény

garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált

illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2012. évre a 11. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2012. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009.

(XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2012. évben a keresetbe tartozó

juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások

emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. § (11)–(14) bekezdésében szabályozott

esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ

kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ akadémiai

központi költségvetési szervekre.

58. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap

2012. évben 391 600 forint.

(2) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi

CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap 2012. évben 391 600 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítõi óradíj 2012. évben

3000 forint.

(4) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2012. évben

3000 forint.

59. § (1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnõttenként –

a 2012. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2012. évben

135 000 forint/hó.

(3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként

5800 forint.

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2012. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége

2012. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elsõ utalási

összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek

2012. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2012. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2012. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében

meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2012. évben 964 500 forint/fõ/év.

60. § A Közokt. tv. 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási

alapja 2012. évben 5250 forint/fõ/hónap.

61. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése,

a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi

X. törvény 2. § (4) bekezdése, valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének

ötödik ütemérõl szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2012.

március 1-jétõl az elõzõ évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2012. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében

meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

62. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2012. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2012. évben 6000 forint.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39289



63. § A Paksi Atomerõmû Zrt. 2012. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint,

amelyet havonta egyenlõ részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

64. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában

létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint.

(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltetõ részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után

évi 5 forint.

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási

támogatás mértéke 0,19 forint/kWh.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott

személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön

jogszabálynak megfelelõen biztosított kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása 0,07 forint/kWh.

65. § A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell

teljesíteni a korábbi évekrõl áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások

és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszûnõ agrár-

és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2012. évet terhelõ áthúzódó kötelezettségvállalásait.

Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport elõirányzatról kell

teljesíteni a kedvezõtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2012. évet terhelõ

kiadásait is.

66. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és

eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2012. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

67. § A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelõirányzat jogcím-csoport

tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió

forintot. A tárgyévi elõirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható kötelezettség.

68. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a nemzeti vagyonról szóló

törvényben elõírt versenyeztetés kötelezõ, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot

meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzat

határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

(2) Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása során a kisösszegû követelés értékhatára 100 000 forint.

69. § A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár

a 2012. évben magyar filmalkotás esetén 295,8 millió forint, magyar részvételû koprodukciós filmalkotás esetén

537,7 millió forint.

70. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti

közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó

értékhatárt – 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti

közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
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71. § (1) Az Országgyûlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Rádió Nonprofit Zrt.

és a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény

78. §-a szerinti és az azt megelõzõ költségvetési törvények alapján a mûsorterjesztési költségeikre és a közszolgálati

feladatok ellátását szolgáló ingatlanok bérleti díjára folyósított összegbõl az arányosítás alapján levont általános

forgalmi adónak megfelelõ összegû, az állammal szemben fennálló támogatás-visszatérítési kötelezettségükbõl

adódó valamennyi tartozását.

(2) Az Országgyûlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-nek a társadalombiztosítás

pénzügyi alapjaival szemben 2011. január 1. napját megelõzõen létrejött és fennálló valamennyi adó-, illeték- és

járuléktartozását.

(3) Az Országgyûlés 2012. január 1-jei hatállyal elengedi a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.-nek a 2010. évi központi

költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásáról szóló 1069/2010. (III. 18.) Korm. határozat

alapján fennálló visszatérítési kötelezettségébõl adódó tartozását.

(4) Az Országgyûlés a közszolgálati médiaszolgáltatás egységes gyártóbázisául szolgáló, Budapest III. kerület,

18848/14 hrsz. alatt felvett, természetben a 1037 Budapest, Kunigunda útján található létesítmény tulajdonjogának

megszerzése tárgyában megvalósuló jogügylettel összefüggésben a 2012. költségvetési évben

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a

alapján felmerülõ általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét elõzetesen elengedi.

72. § (1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve

a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt

2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, valamint ezen ajánlatkérõk esetében

a védelem terén beszerzendõ árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:

130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérõ esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a védelem terén a beszerzendõ áru a 2. mellékletben nem szerepel:

200 000 euró.

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési

értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése]

vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár

2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig: 5 000 000 euró.

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési

értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése]

vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérõk esetében, ha a szolgáltatás a Kbt.

3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba

tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérõ esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében

szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525,

7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524,

7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében:

200 000 euró.

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós

közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. §

(2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt – 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként

szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében,

amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket

az értékhatárokat.
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73. § (1) A 72. §-tól eltérõen a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén

irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2012.

január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,

b) építési beruházásra 5 000 000 euró.

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerzõdések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt.

10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár

2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig:

a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendõ díjak együttes teljes összege eléri

vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 72. §-ban foglalt uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az

Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell

figyelembe venni.

74. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon

a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 2011. évi 227. számú 16. alapfeltöltésérõl szóló határozatában szereplõ

13,48 millió SDR-nek megfelelõ összeg nemzeti valutában történõ kifizetésére. Az államháztartásért felelõs

miniszternek a fizetési kötelezettséget a 2012–2020. évek közötti idõszakban kell teljesíteni.

75. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az Országgyûlés fejezetet irányitó szerv vezetõjét, hogy kötelezettséget vállaljon az

Országház épülete elõtti felszín alatti parkoló építésére, látogatóközpont kialakítására, és a Kossuth tér történelmi

rekonstrukciójának megvalósítására 2014. évi befejezéssel.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a budapesti Kossuth Lajos tér teljes rekonstrukciója megvalósítása

érdekében szükséges forrásokat folyamatosan, a megvalósítás ütemében biztosítsa.

(3) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény

101. § (11) bekezdésének d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2012. évben 3533 millió

forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra

használhat fel.

76. § (1) A megyei önkormányzat a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számlára 2012. január 15-éig köteles befizetni

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzat állam

tulajdonába kerülõ pénzeszközeit.

(2) A központi költségvetés az (1) bekezdés szerinti letéti számlára való utalással teljesíti az államháztartásról szóló

jogszabályokban meghatározott, a költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából származó,

a megyei önkormányzatot a 2012. évben megilletõ pótlólagos hozzájárulást és támogatást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti számlán rendelkezésre álló összeg

a) a megyei önkormányzatok és az átadás-átvételt megelõzõen megyei fenntartású intézmények 2011.

december 31-én fennállt lejárt tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek teljesítésére, valamint

b) a megyei önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény alapján a 2011. december 31-éig járó

költségvetési támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából eredõ 2012. évi befizetési, visszafizetési és

esetleges kamatfizetési kötelezettségei teljesítésére

használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti kifizetéseket a letéti számláról közvetlenül kell teljesíteni.

(5) A letéti számla egyenlege a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet bevételét képezi.

(6) A letéti számlán rendelkezésre állt összeg felhasználásáról a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben

részletesen be kell számolni.

(7) Az államháztartásról szóló törvény alapján a megyei önkormányzatoknak a 2011. december 31-éig járó költségvetési

támogatások elszámolásából és felülvizsgálatából eredõ befizetési, visszafizetési és esetleges kamatfizetési

kötelezettségei 2012. január 1-jétõl az államháztartásról szóló jogszabályokban elõírt beszedési megbízás útján nem

érvényesíthetõek. A Kincstár a már benyújtott beszedési megbízásokat köteles visszavonni.
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VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

78. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) a 4. § (1), (3) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit,

az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás

ellenõrzésének szabályait, valamint a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási

szabályait,

c) a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 3. alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcím-csoport, 3. alcím

13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei jogcím-csoport, valamint 5. alcím 8. Folyó kiadások és

jövedelem-támogatások jogcím-csoport felhasználásának részletes szabályait,

d) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport

elõirányzat-felhasználásának szabályait,

e) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelõirányzat

jogcím-csoport elõirányzata felhasználásának részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy – az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével – a 27. § (1) bekezdése alapján létrehozott új elõirányzat igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, felhasználásának, ellenõrzésének és elszámolásának részletes szabályait az államháztartásért felelõs

miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletében a 68. § (1) bekezdésében meghatározott forgalmi

értéktõl kisebb értékhatárt határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, hogy a 76. § szerinti letéti számlán rendelkezésre álló

összeg felhasználásának szabályait – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – rendeletben állapítsa meg.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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2012. évi el irányzat
I

I. ORSZÁGGY LÉS

Országgy lés Hivatala 1
18 443,31 Országgy lés hivatali szervei 

460,0M ködési költségvetés1
10 281,1Személyi juttatások1

2 502,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 939,5Dologi kiadások3

46,2Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

343,5Intézményi beruházási kiadások1
1 790,6Felújítás2

694,1Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
5,0M ködési költségvetés1

402,0Személyi juttatások1
102,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
191,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2,7Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 4
73,0 73,03 Az Országgy lés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képvisel k Fóruma 
48,0 48,02 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 
73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

530,0 530,09 Országház épülete el tti felszín alatti parkoló építése 
845,0 845,010 Látogatóközpont kialakítása 

1 025,0 1 025,011 A Kossuth tér történelmi rekonstrukciója 
217,2 217,212 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

22 021,6465,022 486,61 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
408,11 Közbeszerzési Hatóság 

1 023,0M ködési költségvetés1
589,2Személyi juttatások1
159,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
638,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
44,7Intézményi beruházási kiadások1

2 Fejezeti kezelés  el irányzatok 
12,6 12,61 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

420,71 023,01 443,75. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 055,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
521,32 Magyar Szocialista Párt 
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2012. évi el irányzat
I

448,03 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 
249,24 Lehet más a politika 
232,65 Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
42,84 Magyar Demokrata Fórum 

Pártalapítványok támogatása 9
611,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 
259,82 Táncsics Mihály Alapítvány 
211,33 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

80,44 Ökopolisz Alapítvány 
69,45 Barankovics István Alapítvány 
28,36 Antall József Alapítvány 

3 809,88 -  9. cím összesen:

61 800,0Közszolgálati hozzájárulás 10
3 000,0Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 11

64 800,010 -  11. cím összesen:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 20
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

9 792,6M ködési költségvetés1
5 689,4Személyi juttatások1
1 395,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 181,8Dologi kiadások3

301,3Egyéb m ködési célú kiadások5
0,5Felhalmozási költségvetés2

251,9Intézményi beruházási kiadások1
146,6119,6Kölcsönök3

2 Fejezeti kezelés  el irányzatok 
307,4307,41 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

10 247,110 247,120. cím összesen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
390,31 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

M ködési költségvetés1
251,6Személyi juttatások1

67,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
60,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Intézményi beruházási kiadások1

2 Fejezeti kezelés  el irányzatok 
12,1 12,11 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

402,4402,421. cím összesen:

22 844,711 735,1103 189,6I. fejezet összesen:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

941,7Köztársasági Elnöki Hivatal 1
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2012. évi el irányzat
II

M ködési költségvetés1
419,5Személyi juttatások1
113,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
367,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
37,0Intézményi beruházási kiadások1

3,0Felújítás2
2,0Kölcsönök3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
2 Célel irányzatok 

292,1 292,11 Állami kitüntetések 
29,1 29,13 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

1 262,91 262,9II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 690,1Alkotmánybíróság 1
M ködési költségvetés1

1 048,3Személyi juttatások1
290,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
291,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
60,0Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
49,5 49,51 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

1 739,61 739,6III. fejezet összesen:

IV. ALAPVET  JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 164,9Alapvet  Jogok Biztosának Hivatala 1
M ködési költségvetés1

766,3Személyi juttatások1
206,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
188,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,1Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
36,0 36,01 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

1 200,91 200,9IV. fejezet összesen:

V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK

7 003,9Állami Számvev szék 1
18,0M ködési költségvetés1

4 670,7Személyi juttatások1
1 247,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

951,0Dologi kiadások3
2,0Felhalmozási költségvetés2

133,0Intézményi beruházási kiadások1
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2012. évi el irányzat
V

21,9Felújítás2
Fejezeti kezelés  el irányzatok 2

216,6 216,61 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

7 220,520,07 240,5V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

72 485,3Bíróságok 1
2 258,0M ködési költségvetés1

51 379,9Személyi juttatások1
12 742,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

9 866,5Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

704,8Intézményi beruházási kiadások1
50,0Felújítás2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
1 Beruházás 

1 000,0 1 000,01 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 
475,0 475,02 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári 

létszámb vítés 
527,8 527,83 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéz

létszámb vítés 
1 000,0 1 000,04 Új kerületi bíróság kialakítása 
2 068,1 2 068,15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

77 556,22 258,079 814,2VI. fejezet összesen:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

35 751,0Ügyészségek 1
33,6M ködési költségvetés1

24 412,8Személyi juttatások1
6 404,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 095,0Dologi kiadások3

5,0Egyéb m ködési célú kiadások5
7,9Felhalmozási költségvetés2

834,9Intézményi beruházási kiadások1
30,0Felújítás2
10,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

46,046,0Kölcsönök3
Fejezeti kezelés  el irányzatok 3

29,0 29,03 EU tagságból ered  feladatok 
30,0 30,04 Joger sen megállapított kártérítések célel irányzata 

972,1 972,15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

36 782,187,536 869,6VIII. fejezet összesen:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS 
HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

113 117,4A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott 
személyi jövedelemadó 

1

91 707,6A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 
mérséklése 

2
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2012. évi el irányzat
IX

Normatív hozzájárulások 3
44 646,01 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 

kulturális feladatai 
5 400,02 Okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok 
4 205,03 Körjegyz ség m ködése 

955,54 F városi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
814,25 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
144,86 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 

2 871,67 Építésügyi igazgatási feladatok 
9 437,08 Üdül helyi feladatok 

167,59 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 
58 401,210 Pénzbeli szociális juttatások 
39 246,411 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 
21 513,612 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi 

ellátások 
290 203,413 Közoktatási hozzájárulások 
82 698,2Központosított el irányzatok 4

A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása 5
1 Helyi önkormányzatokat megillet  tartalékok 

1 777,71 Önkormányzati fejezeti tartalék 
1 500,02 Megyei önkormányzati tartalék 

24 932,02 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok 
támogatása 

100,03 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

11 885,4A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
el adó-m vészeti szervezetek támogatása 

6

Normatív, kötött felhasználású támogatások 7
43 464,41 Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 

136 069,12 Egyes szociális feladatok támogatása 
31 431,53 A többcélú kistérségi társulások támogatása 

350,0Címzett és céltámogatások 8
8 000,0Vis maior támogatás 9
4 891,3A megyei önkormányzatok m ködésének támogatása 10

12 000,0Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 11

1 041 930,8IX. fejezet összesen:

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

8 709,0Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
516,0M ködési költségvetés1

5 888,5Személyi juttatások1
1 509,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 788,3Dologi kiadások3

6,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

32,5Intézményi beruházási kiadások1
3,03,0Kölcsönök3

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2
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2012. évi el irányzat
X

3 648,0M ködési költségvetés1
1 411,7Személyi juttatások1

351,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 397,7Dologi kiadások3

55,6Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

399,5Intézményi beruházási kiadások1
32,5Felújítás2

108,8Egyenl  Bánásmód Hatóság 3
3,0M ködési költségvetés1

68,4Személyi juttatások1
18,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
25,1Dologi kiadások3

20 605,9Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatal 

5

8 923,6M ködési költségvetés1
2 184,6Személyi juttatások1

577,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
24 294,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2 387,3Intézményi beruházási kiadások1

86,6Felújítás2
F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei 
intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 

8

73 815,31 F városi, megyei kormányhivatalok 
33 830,2M ködési költségvetés1

71 159,9Személyi juttatások1
18 936,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 818,0Dologi kiadások3

2,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

494,6Intézményi beruházási kiadások1
221,3Felújítás2

1,9Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3
11,0Kölcsönök3

100 049,02 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 
36 487,1M ködési költségvetés1

78 133,6Személyi juttatások1
20 893,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
30 360,5Dologi kiadások3

3 288,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 859,7Egyéb m ködési célú kiadások5

1 980,53 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett 
intézmények 

72,0M ködési költségvetés1
1 217,6Személyi juttatások1

328,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
499,6Dologi kiadások3

6,5Egyéb m ködési célú kiadások5
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X

2 402,6Kutatóintézetek 9
1 534,5M ködési költségvetés1

2 028,1Személyi juttatások1
462,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 231,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

215,0Intézményi beruházási kiadások1
3 725,7Balassi Intézet 12

790,5M ködési költségvetés1
2 330,8Személyi juttatások1

510,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 365,8Dologi kiadások3

220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
31,4Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
58,0Intézményi beruházási kiadások1

356,9Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálata 

13

M ködési költségvetés1
214,9Személyi juttatások1

50,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
87,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
4,0Intézményi beruházási kiadások1

1 013,3Türr István Képz  és Kutató Intézet 14
3 483,8M ködési költségvetés1

1 575,3Személyi juttatások1
424,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 379,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

116,7Intézményi beruházási kiadások1
2,0Felújítás2

1 098,9Wekerle Sándor Alapkezel15
687,5M ködési költségvetés1

442,6Személyi juttatások1
102,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
452,4Dologi kiadások3
687,5Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
101,8Intézményi beruházási kiadások1

914,8Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel
Központ 

16

34,0M ködési költségvetés1
166,2Személyi juttatások1

50,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
64,1Dologi kiadások3

560,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

107,8Intézményi beruházási kiadások1
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2012. évi el irányzat
X

2 938,4Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17
1 831,2M ködési költségvetés1

2 496,1Személyi juttatások1
621,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 450,7Dologi kiadások3
146,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4

10,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

45,0Intézményi beruházási kiadások1
Fejezeti kezelés  el irányzatok 20

2 Célel irányzatok 
503,7 503,71 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 

támogatása 
400,0 400,07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 

támogatása 
100,0 100,010 Közép-kelet európai regionális együttm ködés 2012 
120,0 120,017 A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított 

kártalanítás 
115,0 115,018 Jogi segítségnyújtás 

50,0 50,019 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 
22,0 22,027 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
90,0 90,031 Id közi és kisebbségi választások lebonyolítása 

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
141,0 141,04 Európai Területi Társulások támogatása 
823,5 823,57 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m ködéséhez és 

feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 
3 380,0 3 380,014 Nemzeti Együttm ködési Alap 

210,0 210,021 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

170,0 170,022 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgy jtemény 
Közalapítvány 

150,0 150,023 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 
1 466,4 1 466,43 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgy jtemények, 
közm vel dési intézmények, kulturális programok) 

750,0 750,01 Egyházi közgy jtemények és közm vel dési intézmények 
támogatása 

50,0 50,02 Egyházi kulturális programok támogatása 

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 
3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 

200,0 200,02 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 
10 580,0 10 580,03 Egyházi alapintézmény-m ködés, Szja rendelkezés és kiegészítése 
16 950,0 16 950,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
1 600,0 1 600,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít

egyházi személyek jövedelempótléka 
200,0 200,02 Egyházi szórványprogramok támogatása 
200,0 200,03 Hátrányos helyzet  kistelepülések felzárkózása egyházi komplex 

programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 
1 350,0 1 350,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
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2012. évi el irányzat
X

617,1 617,16 Nemzetiségi támogatások 

7 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 
43,7 43,71 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 
44,9 44,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 

144,5 144,53 Országos Horvát Önkormányzat és Média 
214,1 214,14 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 

89,6 89,65 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 
267,2 267,26 Országos Cigány Önkormányzat és Média 

47,0 47,07 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 
42,5 42,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 

128,0 128,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 
64,0 64,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 
78,7 78,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 
36,1 36,112 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 
36,2 36,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 

8 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

28,6 28,61 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

12,5 12,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

55,0 55,03 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

73,2 73,24 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

19,7 19,75 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

78,6 78,66 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

18,6 18,67 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

7,0 7,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

115,8 115,89 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

21,9 21,910 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

54,7 54,711 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

7,8 7,812 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása 

8,0 8,013 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

9 Társadalmi felzárkózást segít  programok 
60,0 60,04 Roma kultúra támogatása 

600,0 600,05 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést el segít
programok, szakkollégiumok 

300,0 300,06 Felzárkózás-politika koordinációja 
2 223,1 2 223,17 Roma ösztöndíj programok 

150,0 150,025 Fejezeti általános tartalék 

266 128,891 844,4357 973,21 -  20. cím összesen:

Kormányzati Ellen rzési Hivatal 21
932,61 Kormányzati Ellen rzési Hivatal 
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2012. évi el irányzat
X

3,0M ködési költségvetés1
592,1Személyi juttatások1
151,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
191,8Dologi kiadások3

932,63,0935,621. cím összesen:

Céltartalékok 24
64 000,02 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, 

gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesül k kompenzációja 

5 000,03 Különféle kifizetések 
21 000,04 Munkavállalók adórendszer átalakítása miatti kompenzációja 
5 790,5Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 25
1 520,0Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 26
2 500,0Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 27

267 061,491 847,4458 719,3X. fejezet összesen:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 546,1Miniszterelnökség 1
M ködési költségvetés1

1 530,9Személyi juttatások1
430,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
563,1Dologi kiadások3

7,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

15,0Intézményi beruházási kiadások1
12,012,0Kölcsönök3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
500,0 500,01 Kormányf i protokoll 
150,0 150,03 Fejezeti általános tartalék 

5 Konzultációk 
700,0 700,01 Konzultációk kiadásai 
100,0 100,06 Ifjúsági rendezvények támogatása 

52,2 52,27 Nemzeti Sírkert gondozása 

4 048,312,04 060,31 -  2. cím összesen:

100 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések 3
170 000,0Országvédelmi Alap 4

4 048,312,0274 060,3XI. fejezet összesen:

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

5 639,7Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 1
125,0M ködési költségvetés1

3 489,7Személyi juttatások1
944,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 231,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

104,2Intézményi beruházási kiadások1
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XII

5,0Kölcsönök3
Szakigazgatási intézmények 2

5 233,41 Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal 
5 023,5M ködési költségvetés1

4 347,0Személyi juttatások1
1 173,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 736,2Dologi kiadások3

127,52 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
M ködési költségvetés1

66,1Személyi juttatások1
17,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
40,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2,8Intézményi beruházási kiadások1

Földmérési és Távérzékelési Intézet 3
1 595,3M ködési költségvetés1

856,1Személyi juttatások1
231,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
508,0Dologi kiadások3

233,6Állami Ménesgazdaság 4
126,8M ködési költségvetés1

98,6Személyi juttatások1
26,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

242,4Dologi kiadások3
7,2Felhalmozási költségvetés2

9 595,8Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5
50,0M ködési költségvetés1

3 715,4Személyi juttatások1
1 003,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 570,6Dologi kiadások3
1 308,7Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,9Intézményi beruházási kiadások1

3 755,4Mez gazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6
1 374,7M ködési költségvetés1

3 128,5Személyi juttatások1
842,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 246,8Dologi kiadások3
87,7Felhalmozási költségvetés2

435,8Közm vel dési intézmények 7
98,4M ködési költségvetés1

348,9Személyi juttatások1
94,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
90,5Dologi kiadások3

1 380,9Agrárkutató intézetek 8
1 171,5M ködési költségvetés1

1 706,3Személyi juttatások1
452,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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XII

481,8Dologi kiadások3
87,7Felhalmozási költségvetés2

1 162,1Agrármarketing-Centrum 9
11,0M ködési költségvetés1

117,6Személyi juttatások1
31,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 023,7Dologi kiadások3
526,0Génmeg rzési Intézmények 10

171,2M ködési költségvetés1
353,6Személyi juttatások1

95,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
248,1Dologi kiadások3

564,0Országos Meteorológiai Szolgálat 12
1 098,0M ködési költségvetés1

795,1Személyi juttatások1
214,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
601,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
54,0Intézményi beruházási kiadások1

3,0Kölcsönök3
1 043,4Nemzeti Környezetügyi Intézet 13

272,5M ködési költségvetés1
761,3Személyi juttatások1
205,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
340,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
9,0Intézményi beruházási kiadások1

2 391,1Nemzeti park igazgatóságok 14
3 725,5M ködési költségvetés1

2 473,0Személyi juttatások1
669,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 456,6Dologi kiadások3
30,5Felhalmozási költségvetés2

548,2Intézményi beruházási kiadások1
3 521,6Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 15

2 807,4M ködési költségvetés1
4 125,7Személyi juttatások1
1 116,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

886,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

200,7Intézményi beruházási kiadások1
1 128,6Nemzeti Földalapkezel  Szervezet 17

M ködési költségvetés1
712,0Személyi juttatások1
192,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
174,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
50,0Intézményi beruházási kiadások1
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XII

124,2VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 18
281,5M ködési költségvetés1

126,2Személyi juttatások1
37,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

242,0Dologi kiadások3
646,5Agrárgazdasági Kutató Intézet 19

95,0M ködési költségvetés1
465,0Személyi juttatások1
135,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
141,5Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Beruházás 

18,8 18,85 Regionális viziközm  rendszerek állami kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez szükséges öner

18,8 18,89 Balatoni regionális víziközm -hálózat fejlesztése 
42,4 42,419 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 
84,8 84,820 Ivóvíz-min ség javító program 

2 Környezetvédelmi célel irányzatok 
94,2 94,29 Természetvédelmi kártalanítás 
23,5 23,510 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

15 180,0 15 180,011 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 
1 200,0 1 200,013 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség m ködési támogatása 

138,0 138,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megvalósításában 

80,0 80,021 Kisméret  szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 
kapcsolatos kiadások 

3 Agrár célel irányzatok 
153,6 153,62 Agrárkutatás támogatása 

11,2 11,23 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
20,7 20,74 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 

1 500,0 1 500,05 Tanyafejlesztési Program 
200,0 200,08 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési 

programok megvalósításában 
79,0 79,010 Parlagf  elleni közérdek  védekezés végrehajtásának támogatása 

500,0 500,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 
58,5 58,516 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 

támogatása 
176,7 176,719 Állami génmeg rzési feladatok támogatása 
179,2 179,220 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

1 500,01 500,022 Bormarketing és min ség-ellen rzés 
258,6 258,625 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 

4 Uniós programok kiegészít  támogatása 
560,0 560,06 Méhészeti Nemzeti Program 

1 200,0 1 200,07 Igyál tejet program 
1 833,0 1 833,08 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 
1 680,0 1 680,09 Egyes állatbetegségek megel zésének és felszámolásának 

támogatása 
910,3 910,310 Uniós Programok ÁFA fedezete 
511,0 511,011 Iskolagyümölcs program 

2 704,3 2 704,312 Nemzeti Diverzifikációs Program 
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XII

5 Nemzeti támogatások 
906,3 906,33 Állattenyésztési feladatok 

6 Nemzeti Erd program 
243,9 243,93 Erd felújítás 
237,8 237,84 Erd telepítés, erd szerkezet-átalakítás, fásítás 

53,3 53,35 Fenntartható erd gazdálkodás támogatása 
96,4 96,47 Fejlesztési típusú támogatások 

51 000,0 51 000,08 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 
2 000,04 000,0 2 000,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 

30,0 30,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 
1 000,0 1 000,06 Állat- és növénykártalanítás 
1 300,0 1 300,07 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
76 463,1105 337,4 28 874,31 I. tengely: A mez gazdaság és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása 
61 599,378 005,7 16 406,42 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 
21 675,630 671,1 8 995,53 III. tengely: Az életmin ség javítása a vidéki területeken és a 

diverzifikáció ösztönzése 
5 512,27 377,6 1 865,44 IV. tengely: Leader programok 
4 437,06 000,0 1 563,05 Technikai segítségnyújtás 

3 Halászati Operatív Program 
2 151,12 868,1 717,01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 

termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 
468,7625,0 156,32 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 

80,2106,9 26,73 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 
130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék 

5 500,0 5 500,015 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

188 028,9194 135,6382 164,5XII. fejezet összesen:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
5 029,41 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

M ködési költségvetés1
3 454,8Személyi juttatások1

910,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
657,1Dologi kiadások3

7,1Egyéb m ködési célú kiadások5
12 747,02 Egyéb HM szervezetek 

50,0M ködési költségvetés1
3 967,2Személyi juttatások1

986,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 387,1Dologi kiadások3

300,6Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

135,4Intézményi beruházási kiadások1
20,0Felújítás2

100,0100,0Kölcsönök3
56 172,73 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 
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XIII

730,0M ködési költségvetés1
2 203,6Személyi juttatások1

421,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
53 958,2Dologi kiadások3

6,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

125,3Intézményi beruházási kiadások1
187,7Felújítás2

Magyar Honvédség 2
18 367,61 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

115,0M ködési költségvetés1
12 502,5Személyi juttatások1

2 997,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 939,2Dologi kiadások3

40,3Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3,0Intézményi beruházási kiadások1
200,0200,0Kölcsönök3

92 643,82 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 
3 500,0M ködési költségvetés1

54 766,2Személyi juttatások1
12 399,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
24 808,7Dologi kiadások3

240,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 090,9Intézményi beruházási kiadások1
688,0Felújítás2
150,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

10 319,7Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3
20,0M ködési költségvetés1

5 811,2Személyi juttatások1
1 376,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 088,8Dologi kiadások3

14,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

48,0Intézményi beruházási kiadások1
4 609,5MH Honvédkórház 6

16 385,0M ködési költségvetés1
12 312,2Személyi juttatások1

3 040,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 585,9Dologi kiadások3

30,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

25,2Intézményi beruházási kiadások1
Fejezeti kezelés  el irányzatok 8

1 Beruházás 
200,0400,0 200,05 Központilag kezelt lakástámogatási el irányzatok 

2 Ágazati célel irányzatok 
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XIII

100,0 100,01 Válságkezel  és békem veletek keretében felajánlott alegységek 
(NRF és Battle Group) 

3 Társadalmi szervek támogatása 
27,0 27,06 Társadalmi szervek pályázati támogatása 

141,0 141,019 Társadalmi szervek támogatása 
1 210,2 1 210,25 Nonprofit korlátolt felel sség  társaságok támogatása 
3 689,0 3 689,025 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 
53,7 53,72 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 

támogatása 
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jelleg  befizetések 

5 626,4 5 626,41 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 
500,8 500,82 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 

alapjaihoz 
21,0 21,041 Nemzetközi egyezményekben el írt kötelezettségek alapján 

kötend  közoktatási megállapodás feladatai 
1 000,0 1 000,03 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

212 458,821 300,0233 758,8XIII. fejezet összesen:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 845,8Belügyminisztérium igazgatása 1
25,5M ködési költségvetés1

2 444,3Személyi juttatások1
569,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
815,1Dologi kiadások3

8,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

34,7Intézményi beruházási kiadások1
3 525,8Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

M ködési költségvetés1
2 415,8Személyi juttatások1

630,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
448,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,9Intézményi beruházási kiadások1

10 410,5Terrorelhárítási Központ 4
123,0M ködési költségvetés1

5 594,1Személyi juttatások1
1 526,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 900,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1 113,4Intézményi beruházási kiadások1

400,0Felújítás2
48 425,5Büntetés-végrehajtás 5

2 607,6M ködési költségvetés1
24 992,0Személyi juttatások1

5 645,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19 924,2Dologi kiadások3

2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
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2,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

309,2Intézményi beruházási kiadások1
157,7Felújítás2

108,0108,0Kölcsönök3
408,7BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési F igazgatóság 6

M ködési költségvetés1
242,5Személyi juttatások1

60,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
106,2Dologi kiadások3

222 660,4Rend rség 7
4 509,6M ködési költségvetés1

155 742,5Személyi juttatások1
39 879,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
29 784,3Dologi kiadások3

811,2Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

366,0Intézményi beruházási kiadások1
587,0Felújítás2

6 990,1Alkotmányvédelmi Hivatal 8
27,4M ködési költségvetés1

4 789,8Személyi juttatások1
1 304,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

867,3Dologi kiadások3
0,3Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
55,5Intézményi beruházási kiadások1

20,020,0Kölcsönök3
15 321,7Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9

147,6M ködési költségvetés1
9 292,9Személyi juttatások1
2 417,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 232,8Dologi kiadások3

0,4Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 505,0Intézményi beruházási kiadások1
20,9Lakástámogatás5

23,023,0Kölcsönök3
196,1Nemzeti Információs és B nügyi Elemz  Központ 10

M ködési költségvetés1
86,6Személyi juttatások1
25,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
64,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
19,6Intézményi beruházási kiadások1

7 670,7Információs Hivatal 11
50,0M ködési költségvetés1

3 736,7Személyi juttatások1
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XIV

927,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 825,6Dologi kiadások3

42,9Felhalmozási költségvetés2
225,1Intézményi beruházási kiadások1

18,4Felújítás2
30,0Lakástámogatás5

21,921,9Kölcsönök3
47 450,2Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság 12

3 721,5M ködési költségvetés1
34 470,3Személyi juttatások1

9 123,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 014,5Dologi kiadások3

18,4Egyéb m ködési célú kiadások5
3 800,0Felhalmozási költségvetés2

3 738,2Intézményi beruházási kiadások1
606,7Felújítás2

5 725,7Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13
104,4M ködési költségvetés1

2 663,5Személyi juttatások1
726,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 217,8Dologi kiadások3
78,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
90,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
54,0Intézményi beruházási kiadások1

536,3Nemzetközi Oktatási Központ 15
414,5M ködési költségvetés1

309,6Személyi juttatások1
90,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

537,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

5,0Intézményi beruházási kiadások1
8,0Felújítás2

8 457,0Vízügyi Igazgatóságok 17
2 921,8M ködési költségvetés1

7 402,8Személyi juttatások1
1 998,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 863,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
114,2Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

84,984,92 Energia-racionalizálás 
100,0 100,05 B ncselekmények áldozatainak kárenyhítése 

110,0160,0 50,027 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

100,0 100,034 Katasztrófa elhárítási célel irányzatok 
50,0 50,035 Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen 

550,0 550,046 Építésügyi feladatok 
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2012. évi el irányzat
XIV

150,0 150,047 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás 
M ködtetése 

211,9 211,948 Vízkárelhárítási m vek fejlesztési feladatai 
800,0 800,049 Vízkárelhárítási m vek fenntartása 
260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
226,0 226,051 Vízügyi feladatok támogatása 

2 Alapítványok és társadalmi önszervez dések támogatása 

1 Alapítványok támogatása 
180,0 180,01 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

2 Társadalmi önszervez dések támogatása 
700,0 700,03 Országos Polgár r Szövetség 

100,0220,0 120,05 Önkéntes t zoltóegyesületek és ment szervezetek támogatása 
150,0 150,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

3 Beruházás 
128,0 128,05 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 

9 Szolidaritási programok 
317,5451,8 134,31 Európai Menekültügyi Alap 
419,5601,7 182,22 Integrációs Alap 
246,9344,5 97,63 Visszatérési Alap 

2 094,22 931,0 836,84 Küls  Határok Alap 
238,7242,2 3,55 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 

40,0 40,06 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 
2 000,0 2 000,010 Önkormányzati t zoltóságok normatív támogatása 

250,0 250,011 Duna M vész Együttesek támogatása 
3 000,0 3 000,012 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

391 944,822 280,4414 225,2XIV. fejezet összesen:

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

6 814,4Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1
839,2M ködési költségvetés1

5 109,0Személyi juttatások1
1 366,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

957,9Dologi kiadások3
102,3Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
80,1Intézményi beruházási kiadások1
38,3Kölcsönök3

1 207,6Nemzeti Innovációs Hivatal 2
M ködési költségvetés1

606,5Személyi juttatások1
163,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
432,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Intézményi beruházási kiadások1

354,6Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3
3 090,3M ködési költségvetés1

1 047,7Személyi juttatások1
264,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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XV

2 028,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

80,0Intézményi beruházási kiadások1
24,1Felújítás2

3 776,9Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4
919,7M ködési költségvetés1

1 774,3Személyi juttatások1
478,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 083,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

352,5Intézményi beruházási kiadások1
2,8Felújítás2
5,6Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

16 349,2Magyar Államkincstár 8
5 644,1M ködési költségvetés1

12 792,2Személyi juttatások1
3 596,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 439,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
759,9Intézményi beruházási kiadások1
383,7Felújítás2

21,8Kölcsönök3
1 185,1Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 9

M ködési költségvetés1
630,0Személyi juttatások1
170,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
265,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
120,0Intézményi beruházási kiadások1

921,8Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 14
18,8M ködési költségvetés1

531,5Személyi juttatások1
146,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
222,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Intézményi beruházási kiadások1

385,5Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság 16
M ködési költségvetés1

281,8Személyi juttatások1
79,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
23,8Dologi kiadások3

2 162,8Nemzeti Külgazdasági Hivatal 17
98,0M ködési költségvetés1

975,9Személyi juttatások1
263,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
941,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
60,0Intézményi beruházási kiadások1
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XV

20,0Kölcsönök3
Fejezeti kezelés  el irányzatok 25

2 Ágazati célel irányzatok 

5 Kárrendezési célel irányzat 
410,0 410,01 Függ  kár kifizetés 

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 
40,0 40,03 T késítésre kifizetés 
81,5 81,512 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 
10,0 10,033 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ m ködtetése 

1 180,0 1 180,051 Nemzetközi befektetéseket támogató célel irányzat 

6 Kutatási és technológia feladatok 
662,6 662,64 Európai Innovációs és Technológiai Intézet m ködésének 

támogatása 
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 
400,0 400,01 Megyei (f városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m köd

békéltet  testületek támogatása 
90,0 90,02 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 
70,0 70,05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 

30 Egyéb fejezeti kezelés  el irányzatok 
15,2 15,21 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 

törvény alapján 
2 163,2 2 163,22 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg

feladatok 
20,1 20,13 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 

ágazati feladatok 
1 124,5 1 124,59 Nemzetgazdasági programok 
2 000,0 2 000,010 Szervezetátalakítási alap 

23,0 23,011 ClusterCOOP program támogatása 
500,0 500,035 MKIK támogatása 

45,0 45,036 Ipartestületek Országos Szövetség 
389,6 389,643 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 
400,0 400,044 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
520,0 520,046 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
585,2 585,247 Kötött segélyhitelezés 
150,0 150,050 Fejezeti általános tartalék 

3 000,0 3 000,051 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

50 587,810 610,161 197,9XV. fejezet összesen:

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

120 967,9Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1
2 279,8M ködési költségvetés1

70 390,9Személyi juttatások1
18 394,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
27 725,5Dologi kiadások3

35,1Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 007,8Intézményi beruházási kiadások1
560,0Felújítás2
134,4Lakástámogatás5
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XVI

6 951,4B nügyi F igazgatóság 2
M ködési költségvetés1

4 627,0Személyi juttatások1
1 176,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 147,5Dologi kiadások3

1 753,2Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 3
295,9M ködési költségvetés1

1 152,7Személyi juttatások1
291,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
604,5Dologi kiadások3

129 672,52 575,7132 248,2XVI. fejezet összesen:

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

7 066,2Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1
2 002,0M ködési költségvetés1

3 623,9Személyi juttatások1
941,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

4 502,9Dologi kiadások3
11,011,0Kölcsönök3

56,0Bányászati Utókezel  és Éjjeli Szanatórium 2
84,0M ködési költségvetés1

74,3Személyi juttatások1
20,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
45,4Dologi kiadások3

835,9Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 3
513,3M ködési költségvetés1

324,0Személyi juttatások1
82,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

942,3Dologi kiadások3
17,2Országos Atomenergia Hivatal 4

2 166,1M ködési költségvetés1
680,3Személyi juttatások1
180,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 301,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

21,2Intézményi beruházási kiadások1
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5

2 478,0M ködési költségvetés1
776,9Személyi juttatások1
199,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 201,0Dologi kiadások3
302,1Egyéb m ködési célú kiadások5

1,5Felhalmozási költségvetés2
Magyar Energia Hivatal 6

3 400,0M ködési költségvetés1
740,1Személyi juttatások1
193,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 403,2Dologi kiadások3
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XVII

15,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

45,0Intézményi beruházási kiadások1
2,4Felújítás2

1,52,4Kölcsönök3
Nemzeti Közlekedési Hatóság 7

27 420,0M ködési költségvetés1
2 624,7Személyi juttatások1

655,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
23 095,4Dologi kiadások3

0,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
5,0Felhalmozási költségvetés2

964,2Intézményi beruházási kiadások1
100,0Felújítás2

18,54,0Kölcsönök3
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 8

93 012,5M ködési költségvetés1
931,6Személyi juttatások1
253,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

75 498,0Dologi kiadások3
2 430,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
332,5Intézményi beruházási kiadások1

11 562,5Felújítás2
2 000,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

4,0Kölcsönök3
MÁV Kórház és Rendel intézet, Szolnok 9

1 405,0M ködési költségvetés1
700,0Személyi juttatások1
189,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
506,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Intézményi beruházási kiadások1

470,2Közlekedésbiztonsági Szervezet 10
M ködési költségvetés1

257,8Személyi juttatások1
71,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

133,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

7,2Intézményi beruházási kiadások1
445,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11

10,0M ködési költségvetés1
322,1Személyi juttatások1

81,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Intézményi beruházási kiadások1

8 041,5Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság 12
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XVII

2 206,2M ködési költségvetés1
1 895,0Személyi juttatások1

554,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 694,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
948,5Intézményi beruházási kiadások1
150,0Felújítás2

5,0Kölcsönök3
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 14

335,41 Magyar Állami Földtani Intézet 
225,6M ködési költségvetés1

335,6Személyi juttatások1
86,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

138,5Dologi kiadások3
286,92 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

153,1M ködési költségvetés1
260,7Személyi juttatások1

63,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
116,0Dologi kiadások3

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
31 Kormányzati beruházások 

4 000,0 4 000,02 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 
4 000,0 4 000,03 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat  fejlesztés 
3 200,1 3 200,16 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
1 500,0 1 500,07 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 

32 Közlekedési ágazati programok 
516,5 516,51 A közösségi közlekedés összehangolása 

354,02 169,9 1 815,95 TEN-T projektek 
0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 

900,0 900,07 Ferihegyi út meghosszabbítása 
100,0 100,08 Gy ri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs 

intézkedések 
33 Hazai fejlesztési programok 

13 420,0 13 420,01 Beruházás ösztönzési célel irányzat 
11 085,0 11 085,02 Turisztikai célel irányzat 

2 336,0 2 336,03 Gazdaságfejlesztést szolgáló célel irányzat 
1 204,2 1 204,24 Területfejlesztési célel irányzat 

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai 
rendszerek 

14 528,2 14 528,21 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 
61,4 61,42 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
370,0 370,01 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

50,0 50,02 Energetikai célú feladatok 
1 955,9 1 955,93 Épületenergetikai és energiahatékonysági célel irányzat 

36 PPP programok 
99 308,0 99 308,01 Autópálya rendelkezésre állási díj 
21 061,3 21 061,32 Oktatási, kulturális és sport PPP programok 

37 Közrem köd  szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
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XVII

157,6 157,61 ESZA Nonprofit Kft. támogatása 
180,0 180,02 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 
255,0 255,03 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 
300,0 300,04 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 

38 Egyéb feladatok 
163,3 163,31 Nemzetközi tagdíjak 

1 540,0 1 540,03 Kormányzati szakpolitikai feladatok 
450,0 450,039 Fejezeti általános tartalék 

4 000,0 4 000,040 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

206 013,0135 467,3341 480,31 -  20. cím összesen:

Vállalkozások folyó támogatása 21
1 Egyedi támogatások, ellentételezések 

1 000,02 Bányabezárás 
182 814,03 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

47 000,04 A vasúti pályahálózat m ködtetésének költségtérítése 
55,0K-600 hírrendszer m ködtetésére 24

800,0Peres ügyek 25

206 013,0135 467,3573 149,3XVII. fejezet összesen:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

6 162,6Külügyminisztérium központi igazgatása 1
209,3M ködési költségvetés1

3 733,6Személyi juttatások1
991,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 519,4Dologi kiadások3
55,3Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
60,0Intézményi beruházási kiadások1

56,068,0Kölcsönök3
31 857,1Külképviseletek igazgatása 2

5 966,6M ködési költségvetés1
19 258,7Személyi juttatások1

5 199,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13 255,7Dologi kiadások3

20,0Egyéb m ködési célú kiadások5
410,0Felhalmozási költségvetés2

500,3Intézményi beruházási kiadások1
112,6112,6Kölcsönök3

174,2Magyar Külügyi Intézet 3
2,0M ködési költségvetés1

73,4Személyi juttatások1
21,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
51,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,0Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 5
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
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XVIII

7 207,5 7 207,51 Nemzetközi tagdíjak és kötelez  jelleg , önkéntes hozzájárulások 
5 755,8 5 755,82 Európai uniós befizetések 

9 Állami Protokoll 
251,2 251,21 Államf i Protokoll kiadásai 

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 
117,0 117,01 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

15,0 15,02 Egyéb civil szervezetek támogatása 
10,0 10,05 Népirtás Megel zési Központ támogatása 

5,0 5,06 Külföldi magyar emlékek meg rzése 
14,0 14,07 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 

6,0 6,08 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 
413,6413,8 0,217 EU utazási költségtérítések 

22 Nemzetközi fejlesztési együttm ködés és humanitárius segélyezés 
115,4 115,41 Nemzetközi Fejlesztési Együttm ködés 

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 

51 701,07 170,158 871,1XVIII. fejezet összesen:

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 614,2Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1
7 375,4M ködési költségvetés1

5 830,9Személyi juttatások1
1 374,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 478,6Dologi kiadások3

12,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

264,6Intézményi beruházási kiadások1
23,7Felújítás2

1,06,5Kölcsönök3
Fejezeti kezelés  el irányzatok 2

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 
1 130,0 1 130,01 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 

10 041,836 000,0 25 958,22 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi 
projektek 

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
131 000,0153 500,0 22 500,01 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 
303 124,3357 144,1 54 019,82 Közlekedés Operatív Program 
141 932,2152 582,2 10 650,03 Társadalmi megújulás Operatív Program 

6 967,06 967,08 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 

120 005,2131 015,8 11 010,614 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 
227 550,7243 416,0 15 865,319 Környezet és energia Operatív Program 

7 075,08 323,5 1 248,520 Államreform Operatív Program 
22 748,426 762,4 4 014,021 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 
13 366,217 120,0 3 753,822 Végrehajtás Operatív Program 
24 577,524 782,2 204,723 Nyugat-dunántúli Operatív Program 
28 391,328 525,8 134,524 Közép-dunántúli Operatív Program 
36 446,336 614,3 168,025 Dél-dunántúli Operatív Program 
41 124,142 230,2 1 106,126 Dél-alföldi Operatív Program 
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2012. évi el irányzat
XIX

53 391,256 305,7 2 914,527 Észak-alföldi Operatív Program 
52 489,755 310,7 2 821,028 Észak-magyarországi Operatív Program 
85 033,285 560,0 526,829 Közép-magyarországi Operatív Program 

5 Területi Együttm ködés 

1 Európai Területi Együttm ködés 
8 423,211 205,0 2 781,81 ETE HU-SK 

12 600,216 625,8 4 025,62 ETE HU-RO 
2 659,43 851,9 1 192,53 ETE HU-SER 
3 478,94 400,6 921,74 ETE HU-CRO 

11 720,312 397,8 677,55 ETE SEES 
187,7738,5 550,86 ETE AU-HU 

62,8533,4 470,67 ETE SLO-HU 
107,4635,5 528,18 ETE CES 

5,4318,9 313,59 INTERREG IVC 
5 386,15 521,0 134,910 ENPI HU-SK-RO-UA együttm ködési program 

12,0 12,02 INTERACT 2007-2013 

6 Egyéb uniós el irányzatok 
3 656,84 487,8 831,03 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 
1 113,11 113,14 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 
3 517,74 109,4 591,76 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-

2014 
7 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok 

384,5 384,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

1 250,0 1 250,02 Közrem köd i intézményrendszer támogatása 
3 858,513 832,2 9 973,78 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter  támogatása 

4 000,0 4 000,011 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 
157,9 157,912 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 

4 684,1 4 684,18 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

193 121,91 369 418,01 562 539,9XIX. fejezet összesen:

XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM

9 074,0Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása 1
54,8M ködési költségvetés1

4 983,2Személyi juttatások1
1 330,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 793,6Dologi kiadások3

3,5Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

16,1Intézményi beruházási kiadások1
1,5Felújítás2

1 842,5Állami szociális intézetek 2
281,0M ködési költségvetés1

1 259,4Személyi juttatások1
338,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
471,4Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
0,1Felhalmozási költségvetés2
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2012. évi el irányzat
XX

49,0Intézményi beruházási kiadások1
2 215,9Egyéb kulturális intézmények 4

1 862,8M ködési költségvetés1
1 975,2Személyi juttatások1

540,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 529,1Dologi kiadások3

17,5Egyéb m ködési célú kiadások5
46,5Felhalmozási költségvetés2

60,1Intézményi beruházási kiadások1
3,0Felújítás2

1,21,2Kölcsönök3
157 535,9Egyetemek, f iskolák 5

231 042,4M ködési költségvetés1
164 930,8Személyi juttatások1

47 904,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
141 641,2Dologi kiadások3

30 000,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 232,5Egyéb m ködési célú kiadások5

37 006,7Felhalmozási költségvetés2
28 603,0Intézményi beruházási kiadások1

9 114,1Felújítás2
159,1Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

87,987,9Kölcsönök3
3 189,2Egyéb oktatási intézmények 6

2 346,0M ködési költségvetés1
1 729,2Személyi juttatások1

472,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 325,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,0Intézményi beruházási kiadások1

3 745,2Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7
220,0M ködési költségvetés1

3 169,7Személyi juttatások1
655,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
117,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
22,4Intézményi beruházási kiadások1

3 403,5Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 9
177,8M ködési költségvetés1

2 209,9Személyi juttatások1
594,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
690,2Dologi kiadások3

77,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3,0Felhalmozási költségvetés2

12,4Intézményi beruházási kiadások1
Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei 10

1 771,11 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

8 004,9M ködési költségvetés1
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XX

4 226,5Személyi juttatások1
1 037,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 872,4Dologi kiadások3

200,9Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 038,6Intézményi beruházási kiadások1
400,0Felújítás2

10,010,0Kölcsönök3
1 467,32 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei 

277 717,7M ködési költségvetés1
96 529,3Személyi juttatások1
26 301,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

147 212,0Dologi kiadások3
3,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4

7 362,1Egyéb m ködési célú kiadások5
212,7Felhalmozási költségvetés2

1 477,4Intézményi beruházási kiadások1
230,8Felújítás2
281,0Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3

8 202,9Közgy jtemények 11
7 430,2M ködési költségvetés1

6 316,7Személyi juttatások1
1 764,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 177,8Dologi kiadások3

201,1Egyéb m ködési célú kiadások5
0,5Felhalmozási költségvetés2

135,0Intézményi beruházási kiadások1
39,0Felújítás2

6 100,0M vészeti intézmények 12
2 237,0M ködési költségvetés1

3 639,4Személyi juttatások1
968,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 663,9Dologi kiadások3
2,2Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 013,4Intézményi beruházási kiadások1

50,0Felújítás2
Sportintézmények 13

200,01 Nemzeti Sport Intézet 
6,0M ködési költségvetés1

108,0Személyi juttatások1
28,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
15,0Dologi kiadások3
20,0Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
35,0Intézményi beruházási kiadások1

3 712,32 Nemzeti Sportközpontok 
1 963,0M ködési költségvetés1
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2012. évi el irányzat
XX

1 125,9Személyi juttatások1
321,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 073,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1 155,0Intézményi beruházási kiadások1
520,4Országos Ment szolgálat 14

26 587,4M ködési költségvetés1
15 792,3Személyi juttatások1

4 432,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 693,6Dologi kiadások3

51,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

137,4Intézményi beruházási kiadások1
3 264,9Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 15

799,4M ködési költségvetés1
2 220,1Személyi juttatások1

594,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 123,9Dologi kiadások3

10,0Felhalmozási költségvetés2
133,6Intézményi beruházási kiadások1

2,3Felújítás2
11 467,0Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei 16

2 614,0M ködési költségvetés1
3 860,6Személyi juttatások1
1 014,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 825,3Dologi kiadások3

286,8Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

71,0Intézményi beruházási kiadások1
22,9Felújítás2

1 700,4Országos Vérellátó Szolgálat 17
10 753,3M ködési költségvetés1

3 858,9Személyi juttatások1
972,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

7 072,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

530,0Intézményi beruházási kiadások1
20,0Felújítás2

1 036,2Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 19
118,6M ködési költségvetés1

609,1Személyi juttatások1
162,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
379,0Dologi kiadások3

5,5Felhalmozási költségvetés2
5,9Intézményi beruházási kiadások1
3,4Felújítás2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 20
1 Beruházás 
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4 Kulturális beruházások 
1 270,0 1 270,02 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 

2 Normatív finanszírozás 
2 831,3 2 831,31 Fels oktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi 

el irányzata 
107 931,4 107 931,43 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészít  támogatás 

2 370,0 2 370,08 Egyházi fels oktatási intézmények hitéleti képzése 
4 800,0 4 800,010 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 
1 850,0 1 850,011 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi fels oktatás) 

3 Fels oktatási feladatok támogatása 
127,3 127,333 Fels oktatási információs rendszerek m ködtetése EISZ-

koordináció 
330,0 330,047 Lakitelek Népf iskola támogatása 
103,3 103,348 Fels oktatás speciális feladatai 

76,9 76,949 Fels oktatási testületek 

4 Közoktatási feladatok támogatása 
120,1 120,129 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 

5,0 5,030 Közoktatás Fejlesztési Célel irányzat 
1 311,4 1 311,434 Nemzeti Tehetség Program 

50,0 50,038 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 
100,0 100,040 Kisiskolák támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
692,1 692,11 Határon túli oktatási feladatok támogatása 

50,0 50,02 Határon túli kulturális feladatok támogatása 
126,7 126,719 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 

támogatása 
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

105,6 105,61 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
291,1 291,12 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
4,5 4,52 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
8,0 8,02 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU tagságból ered  együttm ködések 
10,0 10,02 EU tagságból ered  kulturális együttm ködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
237,0 237,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 
150,0 150,015 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása 
300,0 300,016 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
támogatása 

83,0 83,01 Közgy jteményi szakmai feladatok - közgy jtemények nemzeti 
értékment  programja 

130,0 130,02 Közm vel dési szakmai feladatok 
4,0 4,03 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 

200,0 200,04 Világörökségi törvényb l adódó feladatok ellátása 
50,0 50,05 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 
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13 M vészeti tevékenységek 
250,0 250,04 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 000,0 1 000,05 El adóm vészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 
144,7 144,77 A Nemzet Színésze cím támogatása 
100,0 100,09 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

1 423,0 1 423,010 M vészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
300,0 300,014 A kábítószer-fogyasztás megel zésével kapcsolatos feladatok 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai 
feladatok 

351,2 351,21 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
150,0 150,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
180,0 180,01 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 

feladatok támogatása 
120,0 120,06 Családpolitikai Programok 
133,0 133,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
1 745,0 1 745,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
1 000,0 1 000,05 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
1 000,0 1 000,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 

561,0 561,07 GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

150,0 150,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 
36 422,0 36 422,01 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
13 000,0 13 000,03 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 

5 863,8 5 863,84 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelz rendszeres 
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont 
finanszírozása 

20 Társadalmi kohéziót er sít  tárcaközi integrációs szociális 
programok 

164,0 164,03 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 
167,6 167,66 Fogyatékos személyek esélyegyenl ségét el segít  programok 

támogatása 
562,4 562,48 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 

támogatása 
500,9 500,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

95,0 95,013 Autista otthonok támogatása 

22 Egészségügyi, szociális ágazati el irányzatok 
167,1 167,12 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

1 221,2 1 221,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefügg  kiadások 
710,0810,0 100,013 Kisforgalmú gyógyszertárak m ködtetési támogatása 

1 459,3 1 459,320 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer m ködésének 
támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 
713,8 713,84 Versenysport támogatása 

1 900,0 1 900,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel 
összefügg  feladatainak támogatása 
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6 Az olimpiai mozgalommal összefügg , valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 472,1 2 472,11 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 
2 301,7 2 301,72 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

183,5 183,54 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 
2 185,8 2 185,87 Utánpótlás-nevelési feladatok 

230,0 230,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 
570,0 570,09 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége 

53,7 53,77 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 
131,4 131,49 Válogatott kerettagok emelt szint  sportegészségügyi 

vizsgálatainak támogatása 
413,3 413,323 Szabadid sport támogatása 
335,2 335,224 Diák- és hallgatói sport támogatása 

15,0 15,025 Sport népszer sítésével összefügg  kiadások 
37,2 37,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok m ködtetése 

és projektjei 
75,0 75,029 Kettesfogathajtó Világbajnokság 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
960,0 960,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 

összefügg  feladatainak támogatása 
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

109,3 109,32 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése 
302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 

13 Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
összefügg  feladatok 

208,0 208,01 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a 
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. m ködésének 
támogatása 

3 542,0 3 542,02 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
23,0 23,01 A szentgotthárdi barokk templom bels  restaurációja 
40,0 40,02 Batthyány-kastély falkutatási munkálatai 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
200,0 200,02 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv  Egyetemért 
131,5 131,53 Nemzetközi Pet  András Közalapítvány 

35,0 35,014 Autizmus Alapítvány 
250,0 250,019 Határon túli magyar fels oktatási intézmények támogatása 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
500,0 500,010 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
787,5 787,51 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 

6 597,6 6 597,62 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
232,3 232,33 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m ködési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
85,5 85,52 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, 

egyesületek, bizottságok támogatása 
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

122,5 122,52 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, 
szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 
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500,0 500,03 Területi M vel dési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
36,3 36,33 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek 

m ködési támogatása 
30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 
20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
238,5 238,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 

programok támogatása 
130,0 130,06 Értelmi Fogyatékossággal Él k és Segít ik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége 
165,0 165,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
160,0 160,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
165,0 165,09 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

20,0 20,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 

50,0 50,011 Autisták Országos Szövetsége 
20,0 20,012 Siketvakok Országos Egyesülete 
30,0 30,013 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetsége 
678,7 678,721 Karítatív tevékenységet végz  szervezetek támogatása 

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
500,0 500,02 Magyar Olimpiai Bizottság 

300,0300,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 
4 813,0 4 813,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

11 718,6 11 718,646 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg
bértámogatás 

24 500,0 24 500,047 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg
költségkompenzáció 

250,0 250,051 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 

484 448,2612 610,41 097 058,61 -  20. cím összesen:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 21
1 Családi támogatások 

355 015,01 Családi pótlék 
5 528,02 Anyasági támogatás 

66 050,03 Gyermekgondozási segély 
14 223,04 Gyermeknevelési támogatás 

1 956,05 Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
megtérítése 

7 103,06 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 
4 704,07 Életkezdési támogatás 
1 500,08 Gyermektartásdíjak megel legezése 

2 Korhatár alatti ellátások 
85 280,01 Szolgálati járandóság 

218 381,92 Korhatár el tti ellátás, balettm vészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások 
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7 704,01 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése 

3 756,02 Mez gazdasági járadék 
31 217,03 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 
20 328,04 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

4 481,05 Házastársi pótlék 
80,06 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 

475,07 Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
17 800,01 Közgyógyellátás 

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 
400,03 Terhesség-megszakítás 

1 650,04 Folyósított ellátások utáni térítés 
17 714,05 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 

17 714,0852 631,921. cím összesen:

484 448,2630 324,41 949 690,5XX. fejezet összesen:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 292,1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
M ködési költségvetés1

876,3Személyi juttatások1
228,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
536,1Dologi kiadások3
371,1Egyéb m ködési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
280,1Intézményi beruházási kiadások1

Fejezeti kezelés  el irányzatok 2
70,9 70,91 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

2 363,02 363,0XXX. fejezet összesen:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

11 799,0Központi Statisztikai Hivatal 1
311,9M ködési költségvetés1

7 986,9Személyi juttatások1
1 996,6Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 983,8Dologi kiadások3

22,0Egyéb m ködési célú kiadások5
0,3Felhalmozási költségvetés2

101,9Intézményi beruházási kiadások1
20,0Felújítás2

35,235,2Kölcsönök3
177,5KSH Könyvtár 4

6,0M ködési költségvetés1
123,5Személyi juttatások1

31,9Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
27,1Dologi kiadások3
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XXXI

Felhalmozási költségvetés2
0,5Intézményi beruházási kiadások1
0,5Felújítás2

90,8KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
14,3M ködési költségvetés1

74,7Személyi juttatások1
20,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
10,2Dologi kiadások3

12 067,3367,712 435,0XXXI. fejezet összesen:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkársága 1
1 073,91 MTA Igazgatása 

10,2M ködési költségvetés1
795,2Személyi juttatások1
203,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

85,1Dologi kiadások3
15,015,0Kölcsönök3

4 713,82 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 
21,1M ködési költségvetés1

3 935,0Személyi juttatások1
765,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

34,9Dologi kiadások3
2 380,83 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 

M ködési költségvetés1
1 895,7Személyi juttatások1

483,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1,6Dologi kiadások3

577,44 MTA Köztestületi feladatok 
M ködési költségvetés1

234,3Személyi juttatások1
51,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

288,8Dologi kiadások3
3,0Egyéb m ködési célú kiadások5

153,35 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 
94,5M ködési költségvetés1

111,4Személyi juttatások1
29,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

102,0Dologi kiadások3
0,6Egyéb m ködési célú kiadások5

0,5Felhalmozási költségvetés2
5,0Intézményi beruházási kiadások1

12,16 Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia 
2,4M ködési költségvetés1

9,1Személyi juttatások1
2,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3,0Dologi kiadások3

337,48 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 
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XXXIII

M ködési költségvetés1
121,2Személyi juttatások1

19,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
196,7Dologi kiadások3

656,8MTA Könyvtára 2
50,7M ködési költségvetés1

339,1Személyi juttatások1
86,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

238,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

2,0Intézményi beruházási kiadások1
41,9Felújítás2

Kutatóközpontok, kutatóintézetek 3
13 377,01 MTA Kutatóintézetek 

12 617,3M ködési költségvetés1
14 207,5Személyi juttatások1

3 826,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 608,5Dologi kiadások3

128,7Egyéb m ködési célú kiadások5
461,9Felhalmozási költségvetés2

1 115,6Intézményi beruházási kiadások1
569,2Felújítás2

10,610,6Kölcsönök3
2 489,9 2 489,92 Lendület Program 
2 000,0 2 000,03 Infrastruktúra fejlesztés 

476,9 476,94 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 
898,3 898,35 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

1 458,06 Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás 
M ködési költségvetés1

515,6Személyi juttatások1
142,4Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
800,0Dologi kiadások3

MTA Támogatott Kutatóhelyek 4
1 696,61 MTA Támogatott Kutatóhelyek 

15,0M ködési költségvetés1
1 320,3Személyi juttatások1

329,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
57,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,2Intézményi beruházási kiadások1

600,02 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 
M ködési költségvetés1

420,0Személyi juttatások1
110,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

70,0Dologi kiadások3
864,5MTA Létesítménygazdálkodási Központ 5

405,2M ködési költségvetés1
285,8Személyi juttatások1
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XXXIII

77,1Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
635,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
63,3Intézményi beruházási kiadások1

208,5Felújítás2
233,0MTA Jóléti intézmények 6

301,7M ködési költségvetés1
234,9Személyi juttatások1

67,7Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
229,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1,0Intézményi beruházási kiadások1
1,5Felújítás2

363,8OTKA Iroda 7
M ködési költségvetés1

197,5Személyi juttatások1
48,3Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

105,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

13,0Intézményi beruházási kiadások1
Fejezeti kezelés  el irányzatok 8

80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai M hely Alapítvány) 

46,6 46,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 
támogatása 

10,0 10,03 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 
7 686,0 7 686,04 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

198,5 198,55 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 
1 091,5 1 091,56 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

43 477,014 006,157 483,1XXXIII. fejezet összesen:

XXXIV. MAGYAR M VÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
755,21 MMA Titkárság Igazgatása 

M ködési költségvetés1
197,2Személyi juttatások1

43,0Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
305,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
210,0Intézményi beruházási kiadások1

213,82 MMA köztestületi feladatok 
M ködési költségvetés1

168,3Személyi juttatások1
45,5Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

Fejezeti kezelés  el irányzatok 4
100,0 100,01 Országos m vészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek 

támogatása 
153,0 153,02 Magyar M vészetek Háza Programok 

10,0 10,03 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
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XXXIV

45,0 45,05 M vészeti könyv- és folyóirat támogatás 
60,0 60,06 Kutatási tevékenység támogatása 

110,0 110,07 Pályázati alapok 
8,0 8,08 Vigadó Galéria kiállításai 

45,0 45,09 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

1 500,01 500,0XXXIV. fejezet összesen:

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetekt l és külföldi pénzintézetekt l 
felvett hitelek kamatelszámolásai 

21 628,82 EBB hitelek kamatelszámolásai 
286,83 KfW hitelek kamatelszámolásai 

3 592,24 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 
978,06 MÁV-tól és a GySEV-t l 2002-ben átvállalt hitelek 

kamatelszámolásai 
573,27 ÁAK Rt-t l 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 

8,48 EBRD hitelek kamatelszámolásai 
47 921,39 IMF hitelek kamatelszámolásai 
29 056,010 EB hitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 
215 892,51 1999-t l kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 

1,52 Amerikai kötvények kamata 
2 426,64 IMF hitelb l származó betét kamata 
3 163,76 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 
28 275,818 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 

3 793,119 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolásai 
38 322,1579 818,21 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
2 Nem piaci értékesítés  államkötvények kamatelszámolása 

809,01 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 
15 172,12 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények 

kamatelszámolásai 
119,83 Rubelkövetelések megvásárlását fedez  államkötvények 

kamatelszámolásai 
7 955,14 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 

államkötvények kamatelszámolásai 
948,47 Alárendelt kölcsönt kekötvény kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
92 463,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 
16 639,02 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

14 470,24 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3

1 Jutalékok és egyéb költségek 
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XLI

1 Deviza elszámolások 
2 481,41 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 
8 798,32 Forint elszámolások 
1 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

899,03 Adósságkezelés költségei 
98 000,0Kamat kockázati tartalék 6

59 331,01 176 662,5XLI. fejezet összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
356 200,01 Társasági adó 

8 100,03 Hitelintézeti járadék 
187 000,04 Pénzügyi szervezetek különadója 

46 000,05 Cégautóadó 
225 017,56 Egyszer sített vállalkozói adó 

94 000,07 Bányajáradék 
78 400,08 Játékadó 

9 Ökoadó 
17 900,01 Energiaadó 

8 500,02 Környezetterhelési díj 
33 000,010 Egyéb befizetések 
14 000,011 Energiaellátók jövedelemadója 
65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

155 000,013 Egyes ágazatokat terhel  különadó 
Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2

2 722 000,01 Általános forgalmi adó 
913 850,02 Jövedéki adó 

14 000,03 Regisztrációs adó 
Lakosság költségvetési befizetései 3

1 574 300,01 Személyi jövedelemadó 
150,02 Egyéb lakossági adók 

102 500,04 Lakossági illetékek 
200,06 Magánszemélyek jogviszony megsz néséhez kapcsolódó egyes 

jövedelmeinek különadója 
Egyéb költségvetési bevételek 4

1 Vegyes bevételek 
16 956,08 Egyéb vegyes bevételek 

2 363,09 Kezesség-visszatérülés 

2 Központosított bevételek 
32 441,11 Bírságbevételek 
60 000,12 Termékdíjak 
21 030,03 Egyéb központosított bevételek 

Költségvetési befizetések 5
31 140,11 Központi költségvetési szervek 

1 118,72 Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel 
kapcsolatos költségvetési befizetései 

Egyéb uniós bevételek 7
8 644,02 Vámbeszedési költség megtérítése 
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XLII

173,63 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 
15 869,73 Strukturális Alapok 
23 943,54 Kohéziós Alap 

T ke követelések visszatérülése 8
293,71 Kormányhitelek visszatérülése 

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 
belföldre kihelyezett hiteleinek t ke-visszatérülése 

337,73 OECF hitel t ke-visszatérülése 
Lakástámogatások 29

120 100,01 Egyéb lakástámogatások 
Vállalkozások folyó támogatása 30

2 Egyéb vállalati támogatások 

1 Termelési támogatás 
225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb 

kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 
5,07 Egyéb megsz nt jogcímek miatt járó támogatás 

3 Normatív támogatások 
6 500,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

93 000,0Fogyasztói árkiegészítés 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
1 470,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások 
500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

7 Védelmi felkészítés el irányzatai 
207,01 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés 

központi kiadásai 
835,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális m ködési 

feltételeinek biztosítása 
4 100,011 Egyéb vegyes kiadások 
7 100,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

0,519 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 

1 620,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33

480,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekb l ered  fizetési 
kötelezettség 

4 519,94 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységb l ered  fizetési 
kötelezettség 

21 535,85 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteib l ered  fizetési 
kötelezettség 

2 080,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteib l 
ered  fizetési kötelezettség 

2 915,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességb l ered
fizetési kötelezettség 

510,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekb l ered  fizetési kötelezettség 
4 290,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességb l ered  fizetési 

kötelezettség 
3 869,615 MFB Zrt. által nyújtott hitelekb l és vállalt garanciaügyletekb l 

ered  fizetési kötelezettség 
13,016 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekb l ered  fizetési 

kötelezettség 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39335

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
el ir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt el irányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

El -
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

El -
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2012. évi el irányzat
XLII

Kormányzati rendkívüli kiadások 34
2 Pénzbeli kárpótlás 

2 402,31 Pénzbeli kárpótlás 
1 727,22 Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás 

87,23 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
101 511,05 Adórendszer átalakításával összefügg  pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
390 403,04 Járulék címen átadott pénzeszköz 
183 578,35 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 

pénzeszköz 
Nemzetközi elszámolások kiadásai 36

1 Nemzetközi tagdíjak 
619,41 IBRD alapt keemelés 
263,22 IBRD alapt ke értékállóságának biztosítása 

4,63 CEB tagdíj 
26,74 Bruegel tagdíj 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 
1 136,21 IDA alapt ke-hozzájárulás 

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 
33,63 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 
89,44 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 
40,03 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
37 133,61 Áfa alapú hozzájárulás 

211 261,22 GNI alapú hozzájárulás 
14 041,73 Brit korrekció 

1 900,14 Hollandia és Svédország számára teljesítend  bruttó GNI 
csökkentés 

1,7Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

50 000,01 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 
11 572,82 Bethlen Gábor Alap támogatása 
10 933,03 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

15,34 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
támogatása 

6 829 428,71 294 704,3XLII. fejezet összesen:

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

1 800,01 Ingatlan értékesítésb l származó bevételek 
90,02 Egyéb eszközök értékesítésb l származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

1 Bérleti díjak 
250,01 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 

továbbszámlázott bérleti díj 
628,03 Egyéb bérleti díj 
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XLIII

3 000,02 Vagyonkezel i díj 
19 500,03 Osztalékbevételek 

4 Koncessziós díjak 
1 800,01 Szerencsejáték koncessziós díj 
9 555,82 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 

450,03 Egyéb bevételek 
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2

1 Felhalmozási jelleg  kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
3 000,01 A Nemzeti Eszközkezel  Zrt. által végrehajtott 

ingatlanvásárlások 
8 600,02 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
1 000,03 Stadionfejlesztés 

50,02 Egyéb eszközök vásárlása 

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez  kiadások 
5 619,51 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 
5 850,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 
600,05 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 

1 500,06 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 
800,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
3 500,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 
1 550,02 Ingatlanok rzése 
2 200,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 
3 276,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 
5 500,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.támogatása 
2 500,03 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 

kifizetések 
3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhel  kiadások 

30,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 
225,02 Kezesi felel sségb l ered  kifizetések 

35,03 Konszernfelel sség alapján történ  kifizetések 
18 000,05 Az állam tulajdonosi felel sségével kapcsolatos környezetvédelmi 

feladatok finanszírozása 
2 400,06 Egyéb bírósági döntésb l ered  kiadások 

375,07 Egyéb szerz déses kötelezettségek 

8 Egyéb jogszabályból ered  kiadások 
2 100,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 

150,02 Különféle jogszabályból ered  kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

1 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja 
1 120,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 

kiadásai 
1 040,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

400,03 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 
90,02 Eljárási költségek, perköltségek 
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XLIII

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek m ködésének támogatása 
7 600,01 Az MNV Zrt. m ködésének támogatása 
1 000,02 Az MFB Zrt. m ködésének támogatása 

10 300,04 Átcserélhet  kötvény kamatfizetése 
1 700,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 
4 200,05 Fejezeti tartalék 
1 000,08 ÁFA elszámolás 

13 000,09 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 

37 073,8110 310,5XLIII. fejezet összesen:

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

1 Ingatlan értékesítéséb l származó bevételek 
2 000,01 Term föld értékesítésb l származó bevételek 

50,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséb l származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 
10 550,01 Haszonbérleti díj 

750,03 Egyéb bevételek 
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2

1 Felhalmozási jelleg  kiadások 

1 Ingatlan vásárlás 
500,01 Term föld vásárlás 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
11 500,01 Életjáradék term földért 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
100,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 

75,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
300,01 Tanácsadók, értékbecsl k és jogi képvisel k díja 

1 000,02 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 
1 500,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 
1 500,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 

800,04 Fejezeti tartalék 

13 350,017 275,0XLIV. fejezet összesen:

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
25 600,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 

6 000,07 Járulékkedvezmény megtérítés 
23 482,8Szakképzési és feln ttképzési támogatások 2

Passzív kiadások 4
57 000,01 Álláskeresési ellátások 

1 700,04 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 
6 000,0Bérgarancia kifizetések 5

300,0M ködtetési célú kifizetések 6
132 182,5Startmunka-program 8
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LXIII

2 000,0Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret 13
EU-s el - és társfinanszírozás 14

37 900,01 TÁMOP 1.1 Munkaer piaci szolgáltatások és támogatások 
8 500,02 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív támogatások 
6 967,03 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s 

társfinanszírozása 
41 065,2TÁMOP intézkedések bevételei 25

Egyéb bevétel 26
830,01 Területi egyéb bevétel 

1 000,02 Központi egyéb bevétel 
1 000,03 Szakképzési és feln ttképzési egyéb bevétel 

52 700,0Szakképzési hozzájárulás 31
1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése 33

119 900,0Egészségbiztosítási- és munkaer piaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillet  hányada 

35

50 000,0Költségvetési támogatás 36
73 630,0Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillet  hányada 
38

341 125,2307 632,31 -  38. cím összesen:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függ , átfutó és hitellel 
kapcsolatos tételei 

50

33 492,92 Betétállomány változása 

341 125,2341 125,2LXIII. fejezet összesen:

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
11 572,83 Eseti támogatás 

Alapból nyújtott támogatás 4
10 862,82 Egyéb támogatások 

810,0Alapkezel  m ködési költségei 5
100,0Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillet  része 7

11 672,811 672,8LXV. fejezet összesen:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

6 280,7Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

181,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
912,6Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése, felújítása 3

Nukleáris létesítmények leszerelésének el készítése 4
270,01 Paksi Atomer m  és KKÁT leszerelésének el készítése 

4 257,6RHK Kft. m ködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

1 065,0Társadalmi ellen rzési és információs társulások támogatása 6
206,4Alapkezel nek m ködési célra 7

Nukleáris létesítmények befizetései 8
19 329,41 Paksi Atomer m  Zrt. befizetése 

6,5Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 9
10 933,0Költségvetési támogatás 10
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LXVI

1,1Egyéb bevételek 11

30 270,013 173,31 -  11. cím összesen:

A Központi Nukleáris Alap függ , átfutó és hitellel kapcsolatos 
tételei 

50

17 096,71 Betétállomány változása 

30 270,030 270,0LXVI. fejezet összesen:

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

2 089,2Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg rzésének, 
terjesztésének támogatása 

1

1 788,0Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 
való részvétel támogatása 

2

1 362,0Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 
támogatása 

3

511,0M vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása 

4

6,6Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 5
246,1Épített örökség, épít m vészet támogatása 6
851,0Kultúrateremt -, közvetít , valamint egyéni és közösségi 

tevékenységek támogatása 
7

0,8Szakmai díjazásához való hozzájárulás 8
2,8Nemzetközi tagdíjak 9

907,0M ködési kiadások 10
116,0Egyéb bevételek 22

10 000,0Játékadó NKA-t megillet  része 24
50,0Kulturális adó 26

10 166,07 764,51 -  26. cím összesen:

NKA függ  és átfutó tételei 50
2 401,51 Betétállomány változása 

10 166,010 166,0LXVII. fejezet összesen:

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS 
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

5,0Rendszeres befizetés 1
15,3Költségvetési támogatás 3

20,3M ködési kiadások 6

20,320,3LXVIII. fejezet összesen:

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS 
ALAP

38 585,5Hazai innováció támogatása 1
4 490,0A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

1 054,5Alapkezel nek átadott pénzeszköz 7
45 200,0Innovációs járulék 19

1 070,0Európai Együttm köd  Államok Terve (PECS) programban való 
részvétel támogatása 

24

45 200,045 200,0LXIX. fejezet összesen:
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 794 871,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillet  része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

790 100,01 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
1 548,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 
4 689,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 

13 300,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 
17 714,011 Korkedvezmény-biztosítási járulék 

500,013 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 
13 660,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
101 511,05 Adórendszer átalakításával összefügg  pénzeszköz átvétel 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
9 870,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 2
1 Nyugellátások 

2 125 800,01 Öregségi nyugdíj 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
44 830,01 Árvaellátás 

323 130,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszeg  méltányossági kifizetések 
500,02 Egyszeri segély 

60 698,46 Szolgálatfügg  nyugellátás 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
6 200,02 Postaköltség 

950,03 Egyéb kiadások 
158 763,95 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott 

pénzeszköz 
17 714,06 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz 

Vagyongazdálkodás 3
3,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

2 747 766,02 738 589,31 -  3. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 5
3 679,41 Központi hivatali szerv 

1 800,0M ködési költségvetés1
1 627,7Személyi juttatások1

418,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 226,8Dologi kiadások3

25,0Egyéb m ködési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

181,1Intézményi beruházási kiadások1
5 497,32 Igazgatási szervek 

60,0M ködési költségvetés1
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LXXI

3 899,3Személyi juttatások1
1 000,2Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2

657,8Dologi kiadások3

9 176,71 860,011 036,75. cím összesen:

9 176,72 749 626,02 749 626,0LXXI. fejezet összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
152 450,21 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillet  része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
556 661,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
26 674,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

260,02 Megállapodás alapján fizet k járulékai 
16 321,44 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

80,05 Egyszer sített foglalkoztatás utáni közteher 
1 200,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

99 349,04 Egészségügyi hozzájárulás 
3 900,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
400,01 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 

5 000,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

390 403,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 
183 578,37 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
610,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

4 700,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 
1 500,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
16 000,01 Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
36 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményb l ered  ellátások megtérítése 
1 400,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

2,52 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 
75,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 

kapcsolatos ellen rzésekb l ered  visszafizetések 
300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

24 000,012 Baleseti adó 
20 000,013 Népegészségügyi termékadó 

158 763,98 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett 
pénzeszköz 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

37 607,01 Terhességi-gyermekágyi segély 
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LXXII

2 Táppénz 
61 023,71 Táppénz 

4 114,62 Gyermekápolási táppénz 
7 869,03 Baleseti táppénz 

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 
1 380,01 Külföldi gyógykezelés 

450,04 Egyszeri segély 
916,04 Kártérítési járadék 

8 372,05 Baleseti járadék 
91 450,06 Gyermekgondozási díj 

342 342,27 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megel z  ellátás 
81 115,91 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
17 966,22 Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 
22 264,43 Fogászati ellátás 

6 046,95 Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás 
23 171,18 M vesekezelés 

4 097,69 Otthoni szakápolás 
1 000,011 M ködési költségel leg 
5 400,013 Célel irányzatok 

25 270,715 Mentés 
20 893,017 Laboratóriumi ellátás 

617 680,618 Összevont szakellátás 
4 200,02 Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,03 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 
219 000,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 

10 000,02 Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás 
43 000,04 Gyógyszertámogatás céltartalék 

3 000,05 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 
2 700,06 Gyógyszertárak juttatása 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
4 800,01 Kötszertámogatás 

300,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 
38 213,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 

4 800,06 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön történ  ellátások 
kiadásai 

5 850,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 
186,12 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 
200,03 Külföldi sürg sségi gyógykezelés 

5 000,08 Természetbeni ellátások céltartaléka 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
1 200,01 Kifizet helyeket megillet  költségtérítés 
1 145,02 Postaköltség 
1 500,03 Egyéb kiadások 

300,04 Orvosspecifikus vények 
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100,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 
rendezése 

Vagyongazdálkodás 3
15,015,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

1 699 643,31 726 140,01 -  3. cím összesen:

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
8 847,51 Központi hivatali szerv 

424,6M ködési költségvetés1
5 091,7Személyi juttatások1
1 288,8Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 716,6Dologi kiadások3

175,0Egyéb m ködési célú kiadások5

8 847,5424,69 272,15. cím összesen:

8 847,51 700 067,91 735 412,1LXXII. fejezet összesen:

K I A D Á S I    F  Ö S S Z E G : 14 917 107,8
14 340 947,1B E V É T E L I    F  Ö S S Z E G : 

A F ÖSSZEGEK EGYENLEGE : -576 160,7
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millió forintban

2012. évi 
el irányzat

Bevétel 14 340 947,1
Központi költségvetés 9 452 798,9

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 401 588,7
Társasági adó 356 200,0
Hitelintézeti járadék 8 100,0
Cégautóadó 46 000,0
Energiaellátók jövedelemadója 14 000,0
Egyszer sített vállakozói adó 225 017,5
Ökoadó 26 400,0
Bányajáradék 94 000,0
Játékadó 78 400,0
Egyéb befizetések 33 000,0
Egyéb központosított bevételek 178 471,2
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0
Egyes ágazatokat terhel  különadó 155 000,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 649 850,0
Általános forgalmi adó 2 722 000,0
Jövedéki adó 913 850,0
Regisztrációs adó 14 000,0

Lakosság befizetései 1 677 150,0
Személyi jövedelemadó 1 574 300,0
Adóbefizetések 150,0
Illeték befizetések 102 500,0
Magánszemélyek jogviszony megsz néséhez kapcsolódó különadója 200,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelés  el irányzatok bevételei 2 495 901,4
Költségvetési szervek bevételei 952 075,9
Fejezeti kezelés  el irányzatok bevételei 1 543 825,5

Bevételek az államháztartás alrendszereib l 49 972,8
Központi költségvetési szervekt l származó befizetések 32 258,8
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 17 714,0

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 50 423,8
Kamatbevételek 59 331,0
Egyéb bevételek 19 950,4
Egyéb uniós bevételek 48 630,8

Uniós támogatások utólagos megtérülése 39 813,2
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 8 817,6

Elkülönített állami pénzalapok 438 454,3
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 30 270,0
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 341 125,2

Szakképzési hozzájárulás 52 700,0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok 193 530,0
Költségvetési támogatás 50 000,0
Egyéb bevételek 44 895,2

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0
Bethlen Gábor Alap 11 672,8
Nemzeti Kulturális Alap 10 166,0

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 449 693,9
Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 584 971,0
Egyéb járulékok és hozzájárulások 37 751,0
Késedelmi pótlék és bírság 13 660,0
Költségvetési támogatások, térítések 101 511,0
Egyéb bevételek 11 733,0

Egészségbiztosítási Alap 1 700 067,9
Szociális hozzájárulási adó és járulékok 709 111,2
Egyéb járulékok és hozzájárulások 44 535,4
Egészségügyi hozzájárulás 99 349,0
Késedelmi pótlék és bírság 3 900,0
Költségvetési támogatások, térítések 579 381,3
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9
Egyéb bevételek 105 027,1

A központi alrendszer mérlege
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2012. évi 
el irányzatA központi alrendszer mérlege

Kiadás 14 917 107,8
Központi költségvetés 10 046 606,5

Egyedi és normatív támogatás 237 544,0
Közszolgálati m sorszolgáltatás támogatása 64 800,0
Fogyasztói árkiegészítés 93 000,0
Lakásépítési támogatások 120 100,0
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 852 631,9

Családi támogatások 456 079,0
Korhatár alatti ellátások 303 661,9
Jövedelempótló és kiegészít  szociális támogatások 68 041,0
Különféle jogcímen adott térítések 24 850,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelés  el irányzatok 4 883 002,2
Költségvetési szervek kiadásai 2 415 738,7
Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok kiadásai 2 467 263,5

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 789 944,2
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 72 521,1
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 675 492,3
Helyi önkormányzatok támogatása 1 041 930,8

Kamatkiadások 1 064 983,8
Kamat kockázati tartalék 98 000,0
Társadalmi önszervez dések támogatása 3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások 12 507,2
Kezességérvényesítés 40 213,3
Egyéb kiadások 34 148,0
Tartalékok 360 000,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0
Céltartalékok 90 000,0
Országvédelmi Alap 170 000,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 264 336,6
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 127 585,5

Elkülönített állami pénzalapok 385 463,2
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 13 173,3
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 307 632,3

Passzív kiadások 58 700,0
Egyéb kiadások 248 932,3

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0
Bethlen Gábor Alap 11 672,8
Nemzeti Kulturális Alap 7 764,5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 485 038,1
Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0

Nyugellátások 2 554 958,4
TB költségvetési szervek kiadásai 11 036,7
Egyéb kiadások 183 630,9

Egészségbiztosítási Alap 1 735 412,1
Táppénz 73 007,3
GYED 91 450,0
EA egyéb pénzbeli ellátásai 48 725,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2
Gyógyító-megel z  ellátás 824 906,4
Gyógyszertámogatás 277 700,0
Gyógyászati segédeszköz támogatás 43 313,0
EA egyéb természetbeni ellátásai 20 436,1
TB költségvetési szervek kiadásai 9 272,1
Egyéb kiadások 4 260,0

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés -593 807,6
Elkülönített állami pénzalapok 52 991,1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai -35 344,2

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0
Egészségbiztosítási Alap -35 344,2

Központi alrendszer összesen: -576 160,7
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A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 074 forint/f , 

 de településenként legalább 3 800 000 forint. 

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelez
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a 
település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a 
kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári 
ellátást és a közm vel dést szolgáló feladatok. 

2. Okmányirodák m ködése és gyámügyi igazgatási feladatok 

a) Alap-hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/körzetközpont 

A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák 
kijelölésér l és illetékességi területér l szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben 
szerepl  okmányirodák m ködéséhez, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetér l és illetékességér l szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet) által kijelölt önkormányzatok els fokú gyámügyi, valamint egyes 
gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehet  igénybe. 

b) Okmányiroda m ködési kiadásai

FAJLAGOS ÖSSZEG: 276 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó
 önkormányzatonként legalább 2 000 000 forint. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az okmányirodák m ködési kiadásaihoz a 
feldolgozott ügyeknek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által rendelkezésre bocsátott 2010. szeptember 1-je 
és 2011. augusztus 31-e közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. 

c) Gyámügyi igazgatási feladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 28 600 forint/f

A hozzájárulás a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, f városi, 
f városi kerületi önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló 
gyermekek és gondnokság alatt álló feln ttek együttes száma alapján. Az adat az 
Országos Statisztikai Adatgy jtési Program adatgy jtéseir l és adatátvételeir l szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1210. nyilvántartási számú „Jelentés a gyámhatóság 
tevékenységér l” cím  2010. december 31-ei adatgy jtésén alapul. Ez a pont tartalmazza 
az ellátási körzetben a cselekv képességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló 
személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához 
kapcsolódó hozzájárulást is. 
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3. Körjegyz ség m ködése

a) Alap-hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 253 530 forint/körjegyz ség/hónap 

b) Ösztönz  hozzájárulás 

Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 

ba) a két községb l álló körjegyz séget, ha a körjegyz séghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 f t, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 173 000 forint/körjegyz ség/hónap, 

bb) a három vagy négy községb l álló körjegyz séget, ha a körjegyz séghez tartozó 
községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 f t, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 152 000 forint/körjegyz ség/hónap, 

bc) a három vagy több községb l álló körjegyz séget, ha a körjegyz séghez tartozó 
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 f t, illetve az öt 
vagy több községb l álló körjegyz séget, ha a körjegyz séghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 f t, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 297 000 forint/körjegyz ség/hónap, 
de a hat vagy több tagból álló körjegyz ség esetén a 
körjegyz séghez tartozó hatodik települést l további 
20 000 forint/település/hó, 

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhely  körjegyz séget a 
székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 96 000 forint/kapcsolódó község/hónap. 

Az ösztönz  hozzájárulás egy jogcímen vehet  igénybe. 

E hozzájárulás szempontjából körjegyz ségnek tekintend  a társult képvisel -testület hivatala is. 

A hozzájárulást a körjegyz ség (a társult képvisel -testület, a körjegyz i feladatokat ellátó 
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az 
év végi elszámolásnál 

– az év közben megalakuló körjegyz ség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik 
kinevezett körjegyz vel – a létrejöttével betöltött els  teljes hónaptól, 

– az év során megsz n  körjegyz ség a megsz nés hónapjáig bezárólag 

vehet  figyelembe. 

A legalább 6 hónap id tartamban folyamatosan kinevezett körjegyz vel nem rendelkez
önkormányzatot a 7. hó els  napjától nem illeti meg e hozzájárulás. A 6 hónap id tartamba 
évváltás is beleértend . Új körjegyz  kinevezése esetén az els  betöltött teljes hónaptól jár a 
hozzájárulás. 
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4. F városi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 142 000 forint/ f város 

 510 forint/f

A hozzájárulás egységesen, továbbá lakosságszám szerint illeti meg a f városi 
önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, a 
sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és 
levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közm vel dést szolgáló feladataihoz. 

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 612 forint/f

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkez  települési önkormányzatokat a KEKKH által 
2011. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján 
kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg. 

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3

A hozzájárulás az összegy jtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 
lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közm ves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
gy jtésér l ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 

7. Építésügyi igazgatási feladatok 

a) Térségi normatív hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 56 forint/f

A hozzájárulás – lakosságszám szerint – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelölésér l és m ködési feltételeir l szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 
els fokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyz t foglalkoztató építésügyi 
körzetközpont települési önkormányzatot illeti meg.

b) Kiegészít  hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 7 729 forint/döntés 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az építésügyi hatóságok m ködési kiadásaihoz az 
építésügyi hatósági ügyekben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti döntéseinek az építésügyért felel s miniszter által 
rendelkezésre bocsátott 2010. január 1-je és 2010. december 31-e közötti száma szerint illeti 
meg. 
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8. Üdül helyi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1,5 forint/idegenforgalmi adóforint 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. 
Mértéke az üdül vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdül épület utáni idegenforgalmi adó 
alapján nem igényelhet  a hozzájárulás. 

9. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 650 forint/f

A hozzájárulás a f városi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma 
alapján illeti meg a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatáshoz és a f városi gyermekvédelmi szakért i bizottság tevékenységéhez, a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
vezetett nyilvántartásban szerepl  gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. 

10. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 - 29 000 forint/f

A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és 
hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. 

A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá 

a) a Szoctv. 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális 
segélynek, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott id skorúak járadékának, a Szoctv. 
55/A. §-ában szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. § (2) és 
(5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. § 
(3) bekezdése szerinti el refizet s gáz- vagy áramfogyasztást mér  készülék felszerelési 
költségeinek 10%-ához, 

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít
támogatásnak a 20%-ához, 

c) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási 
díjnak és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához, 

d) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt. 21. §-ában szabályozott rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj 
és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járulék, a Szoctv. 2011. december 1-jén hatályos 38. § 
(9) bekezdésében szabályozott, 2012. január-március hónapokban kifizetend
lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a 
köztemetés, a Szoctv. 50. § (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után 
fizetend  térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának szociális alapon történ  egyedi mérséklésének vagy elengedésének 
forrásához. 
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Ez az el irányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok 
általi támogatásához. A települési önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott 
módon kamatmentes kölcsönt, illet leg részben vagy egészben vissza nem térítend
támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás 
megszerzéséhez, lakás b vítéséhez, korszer sítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú 
kölcsön törleszt  részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással 
kapcsolatos költségeik viseléséhez. 

A hozzájárulás 

– 80%-a a 2011. szeptember-november hónapokban az a)-c) alpontok szerinti 
segélyekhez biztosított önrész arányában, 

– 20%-a a lakosságszám arányában 

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg 
nem lehet kevesebb 2 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 29 000 forintot. 

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó 
szolgáltatások és intézményeik m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

Ezek a feladatok különösen: 

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában 

meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41. § (4) bekezdése szerinti napközbeni 
ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 

m ködtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/f

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti 
meg a település lakosságszáma szerint, szolgáltatásonként. 

A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 
m ködési engedéllyel végz  települési önkormányzatot az ab) alpont szerinti 
hozzájárulás illeti meg. Ha a települési önkormányzat csak az egyik szolgáltatást 
m ködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti hozzájárulás 
50%-a, valamint az e jogcím  hozzájárulás jár. Mindkét szolgáltatást m ködtet
2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzat az ab) alpont szerinti 
hozzájárulás mellett nem jogosult az e jogcím  hozzájárulásra. 

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást 
m ködtet  települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja 
meg a 70 000-et. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma 
(L) alapján illeti meg a következ  képlet szerint: 

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint 

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
70 001 – 110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás 
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(H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következ
képlet szerint: 

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint 

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást m ködtet , 
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A 
hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a 
következ  képlet szerint: 

H = (L/8 000) x 3 950 000 forint 

Ha a települési önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulások esetén csak az 
egyik szolgáltatást m ködteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott 
hozzájárulás 50%-a jár. 

b) Gyermekjóléti központ 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ 

A hozzájárulás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok m ködési kiadásaihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot m ködtet  legalább 40 000 lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok 
száma szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/f

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma 
szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhet  hozzájárulás a népkonyhai étkeztetésben 
részesül k után is. 

A hozzájárulás nem vehet  igénybe az e törvény 8. melléklet I. 4. pont a) alpont, továbbá 
II. 3. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesül k után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesül k étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak 
egyszeresen vehet  figyelembe. 

d) Házi segítségnyújtás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 166 080 forint/f

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelel en m ködteti. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg. A hozzájárulás legfeljebb egymást követ  60 napig 
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igényelhet  arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális 
gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesül k gondozási naplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehet
figyelembe. 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat 

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelel en tartja fenn. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján 
illeti meg. 

f) Id skorúak nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 88 580 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en 
id skorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás a 
települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesül k. 

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 405 600 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-
ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok 
szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt 
tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás 
igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesül  személy rendelkezzen a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia 
kórképet megállapító szakvéleményével. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
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összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesül k. 

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelel en 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító 
intézményt tartanak fenn. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Azon ellátott után, akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen 
belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e 
hozzájárulás 40%-át számolhatja el. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásában részesül k 
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az 
intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva 
tartással m köd  intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem 
vehet k figyelembe – a nappali meleged t igénybe vev k kivételével – a kizárólag 
étkezésben részesül k és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a 
külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely 
naponként nem lehet több a m ködési engedélyben szerepl  fér helyszám 150%-ánál. 

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 

a) Fokozott ápolást, gondozást igényl  ellátás 

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 842 750 forint/f

A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott, a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményekben ellátott 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 0-
3 éves életkorú különleges szükséglet  gyermekek, 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a 
gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges, illetve speciális szükséglet  gyermekek, 

– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakért i bizottság 
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti speciális szükséglet
gyermekek 

után vehet  igénybe. 

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást 
igényl  gyermek esetében a gyermekvédelmi szakért i bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 
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ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos 
intézményi ellátása 

aba) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonának és 
rehabilitációs intézményeinek támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és 
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 fér hellyel tartják 
fenn. 

abb) Látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthonainak támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 808 450 forint/f

A hozzájárulásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelel  ápoló-gondozó célú lakóotthont 
üzemeltetnek. 

abc) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonainak 
támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 610 650 forint/f

A hozzájárulásra jogosultak azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelel  rehabilitációs célú lakóotthont 
üzemeltetnek. 

Az aba) és az abc) alpontok közös szabályai 

A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: 
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehet . 

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 710 650 forint/f

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a települési önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 
a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát 
igazoló szakvéleményével rendelkez  demens betegek ellátását biztosítják. 
Az e pont szerinti hozzájárulás vehet  igénybe az id sek Szoctv. 57. § (2) bekezdése 
szerinti bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú fér helyen ellátott, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével 
rendelkez  demens betegek után is. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok 
száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

b) Átlagos ápolást, gondozást igényl  ellátás 

ba) Otthont nyújtó ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 739 000 forint/f

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó  települési önkormányzat 
veheti igénybe azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek után, 
akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító 
intézményben, vagy nevel szül nél, vagy hivatásos nevel szül nél kerültek 
elhelyezésre, és nem min sítették ket különleges vagy speciális szükséglet nek. 

bb) Utógondozói ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 667 450 forint/f

Ez a hozzájárulás vehet  igénybe a települési önkormányzat által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-
24 éves korú fiatal feln tt után.  

A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó a Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott ok miatt utógondozói ellátásban részesül  fiatal feln tt 
után. 

bc) Átlagos szint  ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 

bca) Id skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 
id skorúak ápoló-gondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/f

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve 
a rehabilitációs intézményt), továbbá id skorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító 
intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a települési 
önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és 
családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az 
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szül i jogviszonyt létrehozó írásbeli 
megállapodást kötöttek, és a helyettes szül i tevékenység folytatására m ködési 
engedélyt kaptak, illetve a nevel szül i, a hivatásos nevel szül i és a helyettes 
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szül i jogviszony egyes kérdéseir l szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 
szerinti önálló helyettes szül i ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott 
id szakhoz köt d en folyamatosan m köd , valamint határozott id tartamra 
elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, 
helyettes szül , továbbá id skorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után 
a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok tartós 
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. pont ab) alpont jogosultsága 
szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a települési önkormányzatot. 

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év 
közben kikerül k otthontalanságának megszüntetéséhez. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 127 130 forint/f

A hozzájárulás az id skorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a 2007. december 
31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a m ködési engedélyben meghatározott 
fér helyen gondozott – a 12. pont ac) alpont szerint súlyos demens betegnek nem 
min sül  – ellátottak után illeti meg a települési önkormányzatot. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/fér hely 

A hozzájárulást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok 
részére. A hozzájárulás a települési önkormányzatot az éjjeli menedékhely, és az id szakosan 
m köd  fér helyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás el tti és utáni gondozását 
szolgáló olyan fér helyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményb l 
kikerül  hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 

A fér helyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló 
fér helyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál a gondozási napokon 
rendelkezésre álló fér helyek éves összege osztva 366-tal. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállása esetében az 
ellátotti szám alapján illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a 
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gondozási napok száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra 
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

14. Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Bölcs dei ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/f

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
(napos és/vagy hetes) bölcs dében ellátott beíratott gyermekek után vehet  igénybe. 

Ha a települési önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcs dét 
is üzemeltet, akkor az ellátásban részesül  gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet 
számításba venni. 

A bölcs dében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 30. § (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve a 
Közokt. tv. 30. § (6) bekezdése alapján fejleszt  felkészítésben részesül  gyermek után a 
települési önkormányzat e hozzájáruláson túlmen en igénybe veheti a 16. pont bb) és a 
16. pont bc) alpontok szerinti hozzájárulást. 

A Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcs de intézmény keretei 
között ellátásban részesül  bölcs déskorú, második életévüket betölt  gyermekek után 
nem az e pontban meghatározott, hanem a 15. pont a) alpont szerinti normatív 
hozzájárulás vehet  igénybe az ott megállapított feltételeknek megfelel en. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámoláskor a bölcs dék havi jelent lapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban 
részesül  gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-
vel. 

b) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/f

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehet  igénybe legfeljebb 14 éves korig. 
Ez a hozzájárulás igényelhet  a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési
önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben 
meghatározott életkorú gyermekek után is. 

A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási id  összességében 
nem éri el a heti 20 órát. 

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történ  mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 
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15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 350 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
 a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az 
általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9-10. évfolyamán oktatásban, továbbá a 
szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú m vészetoktatásban, a napközi, vagy 
tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vev , valamint a 
kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2012/2013. nevelési 
évre, tanévre a következ  feltételek szerint: 

a) Az óvodában nevelésben részesül  gyermekek után (beleértve a sajátos nevelési 
igény  gyermekeket is) 

– a 2012/2013. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, 
továbbá 

– akik 2012. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén – a felvételükt l számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkés bb december 31-éig 
els  alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,  

– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben 
legkés bb december 31-éig az óvodai nevelést els  alkalommal veszik igénybe.

Nem igényelhet  hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 
2012. augusztus 31-éig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a 
gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 

Az els  nevelési évet kezd  óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni 
azokat a bölcs dés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betölt  gyermekeket 
is, akiknek a gondozását a Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerint egységes óvoda-
bölcs de intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 
39/M. §-ában meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 
1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2012. szeptember 1-jét l egy 
gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2011/2012. nevelési évben bölcs dés-korúnak 
min sül  és az egységes óvoda-bölcs dei ellátást igénybevev  gyermeket, aki 
2012. december 31-éig betölti harmadik életévét.

b) Az általános iskola 1-8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igény
tanulókat – függetlenül attól, hogy tankötelezettségüket általános iskolai oktatás, vagy 
fejleszt  iskolai oktatás keretében teljesítik –, továbbá a nyolc évfolyamos gimnázium 5-
8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat, valamint a 
párhuzamos m vészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 5-8. évfolyamára 
járó tanulókat is, ha e tanulók a központi program alapján az 5., illetve a 7. évfolyamtól 
kezd d en – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illet leg a 29. § (8) bekezdése szerint – 
ugyanabban az iskolában egyidej leg sajátítják el az általános m veltséget megalapozó 
pedagógiai szakasz, valamint a m vészeti szakképesítés megszerzésére felkészít
pedagógiai szakasz követelményeit. 
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c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9-12., – a Közokt. tv. 28. § 
(4) bekezdésében, illetve 29. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 9-13. – 
évfolyamára járó, a szakiskolában – a Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése szerint – szervezett 
felzárkóztató oktatásban részt vev , tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamra, a 
Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett el készít  9. évfolyamra, a 27. § 
(1) bekezdése figyelembevételével a 9-10. évfolyamokra, a 27. § (4) bekezdése szerint 
szervezett el rehozott szakképzés 9. évfolyamára járó tanulók után, beleértve 

– a sajátos nevelési igény  tanulókat, 
– a m vészeti szakmai vizsgára felkészít , párhuzamos m vészeti képzést folytató 

szakiskola és szakközépiskola évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a 
központi program alapján – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illet leg a 29. § 
(8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidej leg sajátítják el az 
általános m veltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a m vészeti 
szakképesítés megszerzésére felkészít  pedagógiai szakasz követelményeit, 

– azokat a középiskolai tanulókat, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzet  Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programja (a továbbiakban: AJTP) keretében szervezik meg az 
oktatást, nevelést, 

– azokat a szakiskolai tanulókat, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/H. §-a alapján – a Halmozottan Hátrányos Helyzet  Tanulók Arany János 
Kollégiumi-Szakiskolai Programja (a továbbiakban: AJKSZP) keretében 
szervezik meg az oktatást, nevelést, 

– azokat a 9. el készít  évfolyamra járó középiskolai tanulókat, akik számára – a 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzet  Tanulók 
Arany János Kollégiumi Programja (a továbbiakban: AJKP) keretében szervezik 
meg az oktatást, nevelést. 

d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejleszt
szakiskolában) – a Közokt. tv., valamint a szakképzésr l szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelel en – 
a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vev  tanulók 
után – beleértve a sajátos nevelési igény  tanulókat is – az els  szakképesítésnek 
min sül  szakképesítés megszerzésére történ  felkészítéshez. Els  szakképzésben részt 
vev nek min sül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. § 
(2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további szakképzésben részt 
vev  tanuló után is jár e hozzájárulás. 

e) Azon alapfokú m vészetoktatási intézmények zenem vészeti ágán – az alapfokú 
m vészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésér l és kiadásáról 
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott – egyéni foglalkozás 
keretében történ  oktatásban részt vev  tanulók, illetve a képz -és iparm vészeti, 
táncm vészeti, szín- és bábm vészeti ágán tanulók, valamint a zenem vészeti ágon 
csoportos f tanszakos zeneoktatásban részt vev  tanulók létszáma után, amelyek a 
közoktatás min ségbiztosításáról és min ségfejlesztésér l szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 15.) OM rendelet) 10-14/F. §-ában meghatározott 
eljárásban a „Min sített alapfokú m vészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra 
min sített alapfokú m vészetoktatási intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú 
m vészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vev  tanuló csak egy 
jogcímen vehet  figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több 
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m vészeti ágban, vagy több alapfokú m vészetoktatási intézményben részesül m vészeti 
képzésben. 

A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik 
tanszakra az ingyenesség megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget – külön 
jogszabályban meghatározott nyilatkozat megtételével – választotta, és a választott 
képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon 
biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Az egységes iskolában az egységes 
helyi tanterv alapján oktatott tanulók számát, illetve a Waldorf iskolák kerettanterve 
alapján oktatott azon intézmények tanulóinak számát, amelyek a 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet 10-14/F. és 14/H. §-ában meghatározott eljárásban a „Min sített alapfokú 
m vészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra min sített alapfokú m vészetoktatási 
intézmény” címet megszerezték, a mutatószám-számításnál kett vel el kell osztani. 

f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban, – a Közokt. tv. 53. § (7)-
(9) bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszer  nappali oktatásban részt vev  és 
kollégiumi, externátusi elhelyezésben részesül  tanulók után, beleértve a sajátos nevelési 
igény  gyermekeket, tanulókat, továbbá a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a és a 
39/H. §-a alapján az AJTP-ben, az AJKP-ban és az AJKSZP-ben részt vev ket is. Ez a 
hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesül  gyermek után is, ha a kollégium 
az alapító okirata szerint többcélú intézményként m ködik, és az óvodai nevelés 
keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, 
megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 

Externátusi ellátásban részesül  tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhet , ha a tanuló 
részére fér hely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, 
hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó települési önkormányzat 
vállalja. Nem igényelhet  a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi 
IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 

g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat 
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszer  oktatásban részt vev  tanulók 
után, akik számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdése szerinti id keretekben szervezett 
napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/C. §-ának megfelel en szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést 
biztosítanak. 

Az a)-d) alpont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehet
igénybe. Az a)-d) alpontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)-g) alpontok szerinti 
hozzájárulások az ott meghatározott feltételekkel járnak. 
Az a)-g) alpont alatt figyelembe vehet  gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben 
meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-
mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következ : 

Tm = (T / O) x Teh 

Ahol: 

Tm = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított 
teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 

 T = adott nevelési évekre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, 
kollégiumi csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész f re kerekítve, 
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 O = az egységes óvodai-bölcs dei, az óvodai nevelési évek, az általános 
iskolai 1-8., a 9-13. évfolyamok, a szakképzési évfolyamok esetében az 
évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az 
alapfokú m vészeti képzés zenem vészeti ágára és egyéb m vészeti 
ágára, a kollégiumi csoportokra, valamint az általános iskolai 
napközi/tanulószobai, illetve az iskolaotthonos foglalkoztatásra 
meghatározott csoport átlaglétszám, 

Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
− a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai 

(egységes óvodai-bölcs dei gondozási), nevelési, illetve heti tanulói 
foglalkoztatási id keretre, továbbá az alapfokú m vészetoktatás, a 
kollégiumi csoport-foglalkozások, a napközis/tanulószobai, vagy 
iskolaotthonos foglalkoztatás szervezési id kereteire épül , elismert 
id keret (tanórában), és 

− a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelez  óraszám 
hányadosa (az egységes óvoda-bölcs de esetében is az óvoda-
pedagógusok kötelez  heti óraszáma alapozza meg a számítást),  

− korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 

A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a 
csoportok szervezéséhez el írt létszám-számítás. 

Ha a nevelést, oktatást összevont osztályban, vegyes életkorú óvodai csoportban szervezik 
meg, akkor a teljesítmény-mutató számításánál a gyermeket, tanulót a legmagasabb 
számozású iskolai évfolyamhoz, illetve a legmagasabb életkornak megfelel  óvodai 
csoporthoz kell besorolni. A fejleszt  iskolai oktatásban részt vev  tanulókat – évfolyamtól 
függetlenül – 4. évfolyamos tanulóként kell számításba venni. A teljesítmény-mutató 
számításánál figyelembe vehet  paramétereket a Kiegészít  szabályok 10. pont f) alpontja 
tartalmazza. 

16. Közoktatási kiegészít  hozzájárulások 

a) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 

aa) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, 
nyelvi el készít  évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást a települési önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában 
(speciális szakiskolában, készségfejleszt  szakiskolában), illetve 
szakközépiskolában a 9-10. évfolyamon, nyelvi el készít  évfolyam esetén 10-
11. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett gyakorlati 
oktatásban részt vev  tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 27. §-a szerint a 
szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a szakközépiskolákban a 
pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. § (1) bekezdése szerinti – 
szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 f s csoportban és legalább heti 
négy órában történ  megszervezéséhez. 
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ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást a települési önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában, 
szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejleszt  szakiskolában) – a 
Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelel en – szervezett 
szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vev  tanulók után az els
szakképesítésnek min sül  szakképesítés megszerzésére történ  felkészítéshez 
veheti igénybe. Els  szakképzésben részt vev nek min sül az a tanuló is, aki már 
rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók 
esetében a második, illetve további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai 
gyakorlati képzésben, részt vev  tanulók után is jár e hozzájárulás. 

A hozzájárulás igénylési feltételei: 

aba) a hozzájárulást a települési önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék (a 
továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idej  szakképzésben valamennyi, a 
kett  és fél, vagy hároméves képzési idej  szakképzésben a második 
szakképzési évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejleszt
speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – 
az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló 
képzés esetén a Közokt. tv. 27. § (10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési 
évfolyamon az iskolai tanm helyben, központi képz helyen, vagy más 
költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vev  tanuló után 
veheti igénybe. 

abb) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe a települési önkormányzat az els
szakképzési évfolyamon az iskolai tanm helyben, központi képz helyen, vagy 
más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vev
tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési id , valamint a 
szakképzési törvény 18. § (3) bekezdésében megfogalmazottak és a Közokt. tv. 
27. § (4) bekezdése szerinti el rehozott szakképzés els  évfolyamán. 

abc) a hozzájárulás 60%-át veheti igénybe a települési önkormányzat az utolsó 
szakképzési évfolyamon az iskolai tanm helyben, központi képz helyen, vagy 
más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati képzések esetében, ha 
az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési id . 

abd) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe a települési önkormányzat a 
tanulószerz dés alapján nem a települési önkormányzat által fenntartott 
létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vev  azon tanuló 
után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerz dést kötöttek, 
továbbá a Közokt. tv. 27. § (4) bekezdése szerinti el rehozott szakképzés 
második és harmadik évfolyamán. Nem igényelhet  további normatíva a 
tanulószerz dés alapján gyakorlati képzésben részt vev  tanuló után továbbá 
akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 
28. § (2) bekezdése alapján a szakképz  iskola átvállalja. 

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehet k igénybe 
a Kiegészít  szabályok 10. pont g) alpontjában a létszám-számításra vonatkozó 
el írások szerint. A létszám számításánál a települési önkormányzati fenntartásban 
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költségvetési szervként m ködtetett központi képz helyeken tanulók vehet k 
figyelembe. 

Az e pont alatti hozzájárulások igénybevételének feltétele, hogy a gyakorlati oktatást 
a Közokt. tv. 42. § (3) bekezdése szerint szervezzék meg. 

Nem igényelhet  ez a hozzájárulás 

− a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illet leg a 29. § (8) bekezdése szerinti 
párhuzamos m vészeti képzésben részt vev  tanulók után,

− a Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vev , 
tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamon tanulók után, 

− a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdése szerint szervezett el készít  9. évfolyamon 
tanulók után, 

− a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján az AJKSZP keretében 
szervezett szakiskolai oktatásban részt vev  tanulók után.

b) Sajátos nevelési igény  gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

ba) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az 
iskolában 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 224 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a 
Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult 
intézményekben megszervezett fejleszt  iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., 
a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-
8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképz  intézményben, az 
illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 
rendszer  iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 
oktatásban részt vev  gyermekek, tanulók után veheti igénybe. 

Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszer  iskolai oktatásban részesül
sajátos nevelési igény  tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesül  sajátos 
nevelési igény  gyermekek után is, akik kollégiumban elhelyezésben, nevelésben, 
ellátásban részesülnek. 

A hozzájárulás igénylési feltételei: 

baa) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igény  tanulók után jár, akik 
tanulmányi kötelezettségüket az illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem 
sajátos nevelési igény , de – a magasabb összeg  családi pótlékra jogosító 
betegségekr l és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 
1. § (1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított – orvosi igazolás 
alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az 
iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

bab) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése alapján megállapította, hogy 
az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megsz nt, és a 
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2012/2013. tanévet, illetve a 2011/2012. tanévt l visszahelyezett tanuló a 
2012/2013. tanévet is a kötelez  felvételt biztosító vagy a választott általános 
iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az oktatásért felel s 
miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapul vételével szervezik meg az 
oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos 
figyelemmel kísérését az illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság – 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 17. §-a alapján – rendelte el. A hozzájárulás 
kizárólag a visszahelyezést l számított második tanév végéig igényelhet . 

bac) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi 
fogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a súlyosan, halmozottan 
fogyatékos sajátos nevelési igény  gyermekek, tanulók után. 

bad) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, az enyhén értelmi 
fogyatékos sajátos nevelési igény  gyermekek, tanulók után. 

bae) A hozzájárulás 70%-a jár a megismer  funkciók, vagy a viselkedés 
fejl désének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igény  gyermekek, tanulók után. 

bb) Korai fejlesztés, gondozás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/f /év 

A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az illetékes szakért i és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, 
illetve nem közoktatási intézményben – bölcs de, fogyatékosok ápoló-gondozó 
otthona, gyermekotthon, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény – szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt 
vev  gyermek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-27. §-aiban foglalt követelményeknek 
megfelel en gondoskodik. E hozzájárulás mellett más jogcímen közoktatási célú 
hozzájárulás nem igényelhet . 

bc) Fejleszt  felkészítés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 305 000 forint/f /év 

A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az illetékes szakért i és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, 
illetve nem közoktatási – bölcs de, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, 
gyermekotthon, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 
intézménye – intézményben szervezett fejleszt  felkészítésben részt vev
gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. §-ában foglalt követelményeknek megfelel en 
gondoskodik.  

A hozzájárulás igénylési feltételei: 

bca) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igény  gyermekek után jár, akik az 
illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján – a 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. § a) pontja szerint – fejleszt  felkészítésben 
részesülnek. 
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bcb) a hozzájárulás 140%-a jár azon sajátos nevelési igény  tanulók után, akik 
az illetékes szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
tankötelezettségüket – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 28. § b) pontja szerint – 
egyéni fejleszt  felkészítés keretében teljesítik. 

E hozzájárulás mellett más jogcímen közoktatási célú hozzájárulás nem igényelhet . 

A 16. pont b) alpont alatti kiegészít  hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, 
oktatásban részt vev k után egy jogcímen vehet k igénybe, függetlenül attól, hogy a 
gyermeket, illetve a tanulót a többi gyermekt l, tanulótól elkülönítve külön óvodai 
csoportban, illetve külön iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
egy óvodai csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A 16. pont 
ba) alpont alatti sajátos nevelési igény , nappali rendszer  iskolai oktatásban, továbbá 
óvodai nevelésben részt vev  tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, 
ellátásban is részesülnek ez utóbbi jogcímen is igényelhet  hozzájárulás fenti feltételek 
szerint. 

c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az általa fenntartott 

− óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vev  gyermekek 
után, akiknek anyanyelv  és kétnyelv  óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai 
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján 
biztosítja, 

− iskolában azon nappali rendszer  nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban 
részt vev  tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását 
(ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

− iskolában azon nappali rendszer  oktatásban részt vev nek min sül  tanulók után, 
akiknek – a Közokt. tv. 86. § (6) bekezdése alapján – kiegészít  kisebbségi oktatást 
biztosít a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 

A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar 
nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszer  iskolai nevelés-oktatás 
esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vev
gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 

Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen 
igényelhet k, továbbá e mellett nem igényelhet  a 16. pont d) alpont szerinti 
hozzájárulás. E hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészít
szabályok 10. pont j) alpontjában foglalt további együttes feltételeket is. 

d) Nemzetiségi nyelv , két tanítási nyelv  oktatás, nyelvi el készít  oktatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást igénybe veheti a települési önkormányzat az általa fenntartott iskolában, 
nappali rendszer  iskolai oktatásban részt vev  azon tanuló után, akinek 
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− nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két 
tanítási nyelv  oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy 

− két tanítási nyelven (két tanítási nyelv  oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon 
az évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelez , illetve 
választható, ott a két tanítási nyelv  iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi 
tanterv alkalmazásával, vagy 

− a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdése, illetve a 29. § (2) bekezdése alapján készült 
helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi el készít
évfolyamon biztosítja az oktatást. 

Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen 
vehet k igénybe, továbbá e mellett nem igényelhet  a 16. pont c) alpont szerinti 
hozzájárulás. 

e) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 

ea) Párhuzamos m vészet-oktatás  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra. 

A hozzájárulást a települési önkormányzat igényelheti az általa fenntartott 
intézményben a párhuzamos m vészeti képzést folytató szakiskola és 
szakközépiskola 5-12. évfolyamára, vagy 7-12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 
29. § (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó 
tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól 
kezd d en – a Közokt. tv. 27. § (7) bekezdése, illet leg a 29. § (8) bekezdése szerint 
– ugyanabban az iskolában egyidej leg sajátítja el az általános m veltséget 
megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a m vészeti szakképesítés megszerzésére 
felkészít  pedagógiai szakasz követelményeit. E hozzájárulás mellett a 16. pont 
a) alpont alatti kiegészít  hozzájárulások nem vehet k igénybe. 

eb) A középszint  érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 forint/f /év 

A hozzájárulást a települési önkormányzat igényelheti az általa fenntartott 
középfokú oktatási intézményekben megszervezett 2012. évi középszint  érettségi 
vizsgáztatás, valamint a szakmai vizsgáztatás megszervezéséhez. Az 
igényjogosultság alapja a középszint  érettségi vizsga vonatkozásában a 
középiskolákban a 12. évfolyamos – a 13 évfolyammal m köd  középiskolákban a 
13. évfolyamos – tanulók 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási 
statisztikai tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a szakiskolákban – 
beleértve a speciális szakiskolákat is –, továbbá a szakképzési kimen
évfolyamokon tanulók 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási 
statisztikai tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában 
meghatározott ingyenes vizsgák után vehet  igénybe. 

f) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 300 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 
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A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszer  középfokú iskolai 
oktatásban részt vev  – bejáró tanulók után a fenntartó 

− települési önkormányzat a lakott külterületér l és a közigazgatási területén 
kívülr l bejáró tanuló után, 

− a F városi Önkormányzat, f városi kerületi önkormányzat a fenntartásában lév
intézménybe a f város közigazgatási területén kívüli település(ek)r l bejáró 
tanuló után 

veheti igénybe. 

Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a 
tanévi nyitó közoktatási statisztikai (október 1-jei) állapot szerint nem azonos az 
intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületr l bejárónak a 
hozzájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthet , akit a fenntartó 
települési önkormányzat lakott külterületr l szervezett formában szállít az intézménybe. 

A kollégiumi elhelyezésben részesül k esetén, a kollégium székhelyén, illetve 
telephelyén nevelésben, oktatásban részt vev k után, továbbá a f város közigazgatási 
területén lakók után, ha f városi székhely , illetve telephely  óvodát, iskolát vesznek 
igénybe, a hozzájárulás nem igényelhet . 

g) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 32 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A hozzájárulást igényelheti az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat az 
intézményi társulásban részt vev  községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-
8. évfolyamos oktatásban részt vev  gyermekek, tanulók létszáma után. 

a) A 2008-2012. években alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5-8. évfolyamos 
tanulók után abban az esetben igényelhet , ha a társulásban fenntartott intézmények 5-
8. évfolyamain – az évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 
75%-át. 

b) Az a) alpontnál korábbi év(ek)ben már m köd  társulásoknál a hozzájárulás az 5-
8. évfolyamos tanulók után abban az esetben igényelhet , ha a 2012/2013. tanévben az 
5-8. évfolyamon szervezett osztályban tanulók esetében az osztály átlaglétszám eléri a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 
60%-át. 

Az a)-b) alpontok szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a 
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 
3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat.

Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos 
megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös 
üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen 
belül a társulásba járó gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon 
az iskolafokozatokon (1-4., és/vagy 5-8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai 
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nevelés keretében) résztvev ket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös 
feladat-ellátást megszervezték. 

Nem vehet  igénybe a hozzájárulás, ha az intézményi társulás ugyanazon közoktatási 
feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) 
több önálló OM azonosítóval rendelkez  intézményt tart fenn. 

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár. 

Kiegészít  szabályok: 

1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2011. január 1-jei 
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2011. november 1-jei 
állapot szerint kell figyelembe venni.

2. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális 
intézményben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó intézményben), amely az intézménybe történ  felvétel napjával kezd dik és annak 
végleges elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe kell venni. Az intézményi 
jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét 
esetén megsz nik. 

3. A települési önkormányzatok kötelez  feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 
97. §-a szerinti ellátási szerz dés keretében történ  ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény m ködési engedéllyel rendelkez  fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. pont a) alpontot, amely jogcímnél – ellátási szerz dés esetén is – a 
települési önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra. 

4. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az 
általuk nyújtott 11. pont c), d), e) alpontok szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá 
az általuk fenntartott intézményekben a 11. pont ab)-ad) alpontok, 11. pont b) alpont, 11. pont 
f)-h) alpontok, 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben 
szerepl  feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú 
kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vev  települések együttesen kell, hogy teljesítsék. 
Többcélú kistérségi társulás 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága 
mellett a társulásban részt vev  települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. pont aa) alpont 
szerinti hozzájárulás. 

5. A 11. pont ab) alpont-14. pontokban szerepl  hozzájárulásokat azok a települési 
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek 

–  az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységre külön jogszabály szerinti m ködési engedéllyel rendelkeznek, és  

– a Szoctv. 58/A. § (2)-(2a) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2a) bekezdése alapján 
új szociális,, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új 
ellátotti létszámra, illetve új fér helyre – külön jogszabályban meghatározott 
kivételekkel – befogadást nyertek. 

6. A 11-14. pontokban szerepl  feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás 
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keretében történ  m ködtetése eseténa m ködési engedély egy példányával a társulásban 
részt vev  valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történ  m ködtetés esetén 

– a 11. pont a) alpont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

– a 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban 
részt vev  települési önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. pont aa) alpont szerinti 
hozzájárulás, 

– a 11. pont b) alpont alatti hozzájárulás akkor vehet  igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000-et. 

A 11. pont ab)-ad) alpontok szerinti jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, 
ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján 
látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a m ködési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett településeken. 

7. 2012. július 1-jét követ en a fenntartó attól az id ponttól jogosult a 11-14. pontokban 
szerepl  hozzájárulások igénybevételére, amikor az ellátott adatait– a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerinti – nyilvántartásba vette. 

A 11. pont a)-b) és 11. pont e) alpontokban szerepl  hozzájárulások teljes összege abban az 
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a 11. pont aa) alpont szerinti hozzájárulás 
kivételével – m ködési engedéllyel m ködik. 

Amennyiben a 11-14. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben m ködik, a 
hozzájárulás a m ködés megkezdését követ  hónap 1-jét l, illetve megsz nése hónapjának 
utolsó napjáig id arányosan jár. Amennyiben a m ködési engedély adott hónap els  napjától 
érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen id ponttól jogszer en m ködik, e hónapra a 
hozzájárulás igénybe vehet .A 11. pont a) alpontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer 
igényelhet  a normatív hozzájárulás. 

A 11. pont c) alpont szerinti hozzájárulás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a 
11. pont g)-h) alpontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhet . 

A 11. pont d) alpont szerinti hozzájárulás azonos id szakban ugyanazon ellátott után a 
11. pont f)-h) alpontok szerinti hozzájárulásokkal együtt nem igényelhet . 

8. a) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az 
ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg:

– nappali intézmény esetén – a nappali meleged  kivételével – a m ködési 
engedélyben meghatározott fér helyszám 110%-át, 

– bentlakásos intézmény esetén a m ködési engedélyben meghatározott 
fér helyszám 105%-át, 

éves átlagban pedig a fér helyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az 
ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a m ködési engedélyben 
meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át. 

b) A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás nevel szül , illetve 
gyermekotthon által történ  biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem 
haladhatja meg a fenntartó által m ködtetett – a m ködési engedélyben meghatározott – 
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nevel szül i, illetve gyermekotthoni összfér helyszám 100%-át. A helyettes szül nél, a 
gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem 
haladhatja meg a m ködési engedélyben meghatározott fér helyszám 100%-át. 

9. A 12. pontban szerepl , a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások 
(12. pont aa) és 12. pont ba) alpontok szerinti jogcímek) igénybevételének sajátos szabályai: 

– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális 
intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermeket ellátó intézményt fenntartó 
települési önkormányzat veheti igénybe a 12. pont aa) alpont szerinti hozzájárulást. 

– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesül  gyermek bölcs dei ellátásban vagy 
közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó települési 
önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív 
hozzájárulások igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 

– A 12. pont aa) és 12. pont ba) alpontok szerinti ellátásban részesül k gondozási napok 
szerinti nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 

– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a 
fenntartó települési önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján 
igénybe veheti a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú 
normatív hozzájárulásokat és kiegészít  támogatásokat is, az ott meghatározott 
feltételekkel. 

– A megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti otthont nyújtó ellátás biztosítási 
kötelezettségét a gyermek – ideiglenes hatályú elhelyezését, illetve átmeneti nevelésbe 
vételét elrendel  – gyámhatósági határozatban megállapított lakóhelye határozza meg 
azzal az eltéréssel, hogy 

= amennyiben a gyermek lakóhelyét a gyámhatóság a nevel szül  lakcímén, 
vagy a gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat címén 
állapítja meg, az önkormányzati ellátási kötelezettséget a gyermek ezt 
megel z en bejelentett legutolsó lakóhelye – annak hiányában bejelentett 
legutolsó tartózkodási helye – alapozza meg, melyet a gyámhivatal 
határozatában megjelöl. A megel z en bejelentett lakóhely, tartózkodási hely 
fogalmába nem érthet  bele a korábbi nevel - és/vagy helyettes szül höz, 
illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménybe történ  bejelentett 
lakóhely és tartózkodási hely, 

= amennyiben az ideiglenes hatályú elhelyezést, illetve az átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vételt megel z en a gyermek nem rendelkezett sohasem bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, a megyei jogú várost nem terheli ellátási 
kötelezettség, 

= a tartós nevelésbe vétel teljes id tartama alatt az önkormányzat ellátási 
kötelezettsége változatlan. 

– A megyei jogú város önkormányzata Gyvt. szerinti utógondozói ellátás biztosítási 
kötelezettsége azon fiatal feln tt vonatkozásában áll fenn, akivel szemben a 
nagykorúsága elérését megel z  napon még otthont nyújtó ellátás biztosítási 
kötelezettséggel tartozott. 

Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesül  gyermek más önkormányzat által fenntartott 
intézményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. § 
(2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 
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A hozzájárulást nem vehetik igénybe a települési önkormányzatok a központi költségvetési 
szerv által fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális 
intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által 
finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után. 

10. A 15-16. pontok alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészít  és értelmez
rendelkezések: 

a) A 2011/2012. nevelési évre, illetve tanévre a közoktatási célú normatív hozzájárulások 
igénylési és elszámolási feltételeit – a 16. pont bb), a 16. pont bc), 16 pont eb) alpontok 
szerinti jogcímek kivételével – 2012. január 1-jét l augusztus 31-éig, a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésér l szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: 
2011. évi Kvtv.) határozza meg. 

b) E jogcímek tartalmazzák a Közokt. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
közoktatási, kötelez en ellátandó szakmai feladatokhoz, a pedagógus juttatásokhoz – 
beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadid s programok szervezéséhez, kulturális 
neveléshez – kapcsolódó hozzájárulást. 

c) Kizárólag olyan, települési önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, 
oktatott létszám után vehet k igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító 
okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és amely 
OM azonosítóval rendelkezik. A sajátos nevelési igény  gyermekek, tanulók után akkor 
vehet  igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a – 
Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerinti – fogyatékosság típusát is. E 
hozzájárulások az azonosító számmal rendelkez  tanulók, valamint az óvodai nevelésben 
és korai fejlesztésben, gondozásban részesül  gyermekek után vehet k igénybe. 

d) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelel  közoktatási statisztikai 
adatokra és az azt megalapozó el írt tanügyi okmányokra, vagy a hozzájárulást 
megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és 
elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szakképzési törvény, valamint ezek 
végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai el írásokat, illetve az egyes normatívák 
igénylését megalapozó feltételeket. Nem korlátozzák az igénybevételt a közoktatási 
törvénynek a maximális csoport/osztály létszám betartására vonatkozó követelményei, 
kivéve, ha adott feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás igénylési feltételeként 
nevesített a maximális csoport/osztály létszám. 

e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként el forduló tört létszám esetén – a 
15. pont szerinti hozzájárulások kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell 
fenntartói szinten alkalmazni. 
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f) A 16. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása – a h) alpontban szerepl
jogcímek kivételével – a települési önkormányzatok által közölt tényleges, az el z  év 
október 1-jei közoktatási statisztikai adatok, illetve a költségvetési évben induló tanévre 
becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével központilag történik a következ
képlet szerint: 

12
4*

*
12

8*
* 2

2
1

1
FSFSEi +=

   
kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra 

ahol 

Ei = támogatási el irányzat (Ft), 
S1 = a 2011/2012. tanévi nyitó statisztikai adat (f ), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2011/2012. tanév utolsó 8 hónapjára vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos 
összege (Ft/f ), 
S2 = a 2012/2013. tanévi nyitó statisztikai adat (f ), tervezésnél becsült, elszámolásnál 
tényadat, 
F2 = a 2012/2013. tanév els  négy hónapjára – szeptember 1-jét l december 31-éig – 
vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/f ). 

A 16. pont bb) és 16. pont bc) alpontok alatti hozzájárulási jogcímek esetében a 
számításnál a fenti képlet helyett a h) alpontban foglalt el írások az irányadók. 

Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a d) alpont szerinti egyéb 
tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek 
alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az 
elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva 
kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel. 

A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása – a 15. pont g) alpont kivételével – a 
települési önkormányzatok által közölt, a 2011/2012. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-
jei) tényleges közoktatási statisztikai, és a 2012/2013. nevelési évi, tanévi nyitó (október 1-
jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszámokból központilag kiszámított 
közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. Az év végi elszámolás a tényleges 
statisztikai létszámok alapján történik mindkét nevelési év, illetve tanév tekintetében. A 
15. pont g) alponton belül a napközi otthoni ellátáshoz kapcsolódó teljesítmény-mutató 
megállapítása egyéb tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus 
nyilvántartásokra épül, melyhez figyelembe kell venni az i) alpontban foglaltakat is. 

A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az év végi elszámoláshoz a 
központi számításokat megalapozó alábbi paraméter-rendszert alkalmazzák a 
2012. költségvetési évben (megegyezik a 2011. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészít
szabályok 10. pont f) alpontja alatti paraméter-rendszerrel): 
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g) Az f) alpontban foglaltak nem alkalmazhatók, 

− ha a 15. pont d) alpont szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelel en, a 
szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves 
rendszerben folyik, 

Intézmény Évfolyam-csoportok 
(nyitva tartás) 

Gyermekek,
tanulók 

heti 
foglalkoz-

tatási 
id kerete 

Csoport/
osztály 
átlag-

létszám 

Közoktatási 
törvény 
szerinti 

pedagógus 
heti 

kötelez
óraszám 

Intézmény- 
típus-

együttható 

Tanítási 
együttható

(Teh) 

1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 

maximum 
napi 8 óra 51,0 20 32 0,85 1,35 Óvoda 

(egységes 
óvoda- 

bölcs de) 

1-3. 
nevelési év napi 8 órát 

meghaladja 61,0 20 32 0,85 1,62 

1-2. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
3. évfolyam 26,8 21 22 1,0 1,22 
4. évfolyam, fejleszt  iskolai 
tanulók évfolyamtól 
függetlenül 

30,6 21 22 1,0 1,39 

5-6. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 

Általános  
iskola 

7-8. évfolyam 38,8 23 22 1,0 1,76 
9-10. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 Középfokú 

iskola 11-13. évfolyam 55,1 28 22 1,1 2,76 

Szakképzés
elméleti 
képzés 

Felzárkóztató 9. évfolyam, 
szakiskola, szakközépiskola 
szakképzési évfolyamai 

40,6 28 22 1,1 2,03 

Zenem vészeti ág – egyéni 
foglalkozás keretében 
szervezett – el képz , 
alapképz  és továbbképz
évfolyama 

5,7 8 22 1,4 0,36 

Alapfokú 
m vészet-

oktatás 
Képz - és iparm vészeti, 
táncm vészeti, szín- és 
bábm vészeti ág el képz , 
alapképz  és továbbképz
évfolyama, zenem vészeti 
ágon csoportos f tanszakos 
oktatás 

5,7 10 22 0,7 0,18 

Kollégiumi, externátusi nevelésre, 
oktatásra szervezett foglalkoztatási 
csoportok 

38,0 25 30 2,4 3,04 

1-4. évfolyamos napközis 
foglalkoztatás 22,5 25 23 0,25 0,24 

5-8. évfolyamos 
napközis/tanulószobai 
foglalkoztatás 

15,0 25 23 0,25 0,16 

Napközis/ 
tanuló- 
szobai, 
iskola- 

otthonos 
foglalkoz- 

tatás 1-4. évfolyamon 
iskolaotthonos oktatás 22,5 21 22 0,26 0,27 
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− ha a 16. pont ab) alpont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves 
rendszerben, vagy részben iskolai, részben – együttm ködési megállapodás 
alapján – nem iskolai tanm helyben folyik, 

− ha részben az iskolai tanm helyben, – együttm ködési megállapodás alapján – 
részben más települési önkormányzat által fenntartott központi képz helyen, vagy 
nem iskolai tanm helyben folyik, 

− ha a 15. pont f) alpont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, elhelyezés 
a tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli id szakos elhelyezésre korlátozódik, 
beleértve a 16. pont ba) alpont alatti a sajátos nevelési igény  gyermekek, tanulók 
kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését is. 

Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az 
iskolai szakmai elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben 
töltött id szak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. pont d) és 
16. pont ab) alpontok szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, valamint a 
15. pont f) alpont alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor és ezzel 
összefügg en változik a tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás 
igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett 
létszám – a félévváltások id pontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének 
átlaga alapján történik. A képzési program szerint iskolai, központi képz helyi és nem 
iskolai (változó) képz helyen történ , az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre 
fordított id  arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell 
megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az el bbiek szerint számítható létszám nem 
egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a 
kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 

h) A 16. pont bb) és 16. pont bc) alpontok szerinti hozzájárulás a 2012. naptári évben az 
ezen ellátásokat igénybe vev  hetente ellátott gyermek/tanuló létszámból számított 
12 havi – havonkénti – átlaglétszámok éves összesítése és tízzel elosztott létszáma után 
igényelhet . A heti ellátotti létszám megállapításakor egy gyermek csak egyszer vehet
figyelembe, függetlenül attól, hogy a hét egy vagy több napján, illetve egyéni, illetve 
csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a Közokt. tv.-ben, valamint a 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 25-28. §-aiban foglalt követelményeknek megfelel
id keretekben az ellátást. 

i) A 15. pont g) alpont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a 
foglalkozásokon részt vev  tanulók után a 2012. évi költségvetési évre – szeptember 1-
jét l id arányosan 4 hónapra – a 2012/2013. tanévi becsült átlaglétszám alapján 
tervezhet , illetve igényelhet  a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók 
szerint a 2012/2013. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell 
elosztani. A 2011/2012. tanévre – a január 1-jét l augusztus 31-éig id arányosan 
8 hónapra – a 2011. évi Kvtv. alapján figyelembe vehet  létszámot pedig 123 nappal kell 
elosztani. Abban az esetben, ha a foglalkozásokat az 1-4., illetve az 5-8. évfolyamos 
tanulókból összevont csoportban szervezik meg, az 5-8. évfolyamos tanulókat is az 1-
4. évfolyamos napközis foglalkoztatást igénybevev knek kell tekinteni. Ha a tanévek 
átlagában a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdésében foglalt id keret legalább 75%-át nem éri 
el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság 
számításánál a foglalkozáson részt vev k átlaglétszámát kett vel el kell osztani. Abban 
az esetben, ha a tanulók számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdésben meghatározott 
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id kereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhet  egy tanuló után ezen a 
jogcímen többszörös hozzájárulás. 

j) A 16. pont c) alpont alatti, a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban részt 
vev  gyermekek, tanulók után járó kiegészít  hozzájárulások igénylésének együttes 
feltételei a következ k: 

– a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai 
kisebbségi feladatok ellátását, és 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását 
a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban részt vev  gyermek 
szül jének, gondvisel jének írásban benyújtott igénye alapján szervezzék, és 

– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen m ködik, ahol nem jött létre 
települési és területi kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, 
be kell szerezni az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint 
az oktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el, 

– a kisebbségi nyelvek oktatására fordított heti kötelez  tanórák évfolyamonkénti 
átcsoportosítása esetén is – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével – 
csak azok után a tanulók után vehet k igénybe a hozzájárulások, akik az adott 
tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét.  

A 15-16. pontok szerinti hozzájárulásra jogosult a települési önkormányzat és a többcélú 
kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, 
továbbá az a fenntartó – a 16. pont g) alpont esetében az intézményi társulás székhelye 
szerinti önkormányzat –, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi 
társulás keretében biztosítja. 

Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett azon gyermek lakóhelyét, 
akinek közoktatási szolgáltatást is nyújtanak, annak alapján kell megállapítani, hogy az 
elhelyezését szolgáló épület melyik településen van. 



4. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 

El irányzat:  91 707,6 millió forint 

1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél  
a) a helyben maradó személyi jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti ipar zési adóer -

képesség – a 2011. január 1-jei lakosságszámra – együttesen számított egy f re jutó összege 
nem éri el a 3. pontban szerepl  összeget, a bevétel e szintig kiegészül, 

b) az egy f re jutó összeg nagyobb a 3. pontban szerepl  összegnél, a központi 
költségvetési kapcsolatból származó forrásokból a települési önkormányzatot együttesen 
megillet  összeg a 4. pontban szerepl  számítási módszer alapján csökkentésre kerül (a 
kiegészítés és a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklés). 

A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2011. november 1-jei állapotnak 
megfelel en a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai 
alapján kell figyelembe venni.  

2. E törvény szempontjából a települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség 
mérséklésének alapjául szolgáló ipar zési adóer -képessége 

a) azon települési önkormányzat esetében, amely ipar zési adóról szóló 2010. július 1-jén 
hatályos rendelettel rendelkezik, megegyezik a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésér l szóló 2010. évi CLXIX. törvény 4. melléklet B) III. 7., 7.1., 7.2. és 7.3. 
pontja szerint számított, a 2011. költségvetési év els  félévi költségvetési beszámolója 
keretében közölt 2011. június 30-ai ipar zési adóer -képességgel, 

b) azon települési önkormányzat esetén, amely ipar zési adóról szóló 2010. július 1-jén 
hatályos rendelettel nem rendelkezik, megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a 
népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok a) pont szerinti adóer -
képességének – a legalacsonyabb és legmagasabb adóer -képesség  települési 
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával. 

3. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veend
lakosonkénti értékhatár forintban: 

 a) község 500 f ig 34 600 
 b) község 501-2000 f ig  36 000 
 c) község 2000 f  felett 36 400 
 d) város 10 000 f ig 39 400 
 e) város 10 000 f  felett 40 400 
 f) megyei jogú város 45 000 
 g) f város (kerületekkel együtt) 51 500 

Az a)-f) pontban szerepl , térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az 
értékhatár 40 ezer forint és e törvény 3. melléklet 12. és 13. pontja szerinti ellátott, 15. pont 
c)-f) alpontja és 16. pont a) alpontja szerinti tanulók, 16. pont c), d) és ea) alpontjából a 
középiskolában, szakiskolában és a szakképz  évfolyamon tanulók, illetve kollégiumban 
elhelyezettek – a 3. melléklet kiegészít  szabályainak 10. pont a) alpontjában foglaltak 
figyelembevételével számított 2012. évi – együttes száma szorzatának a település 2011. január 
1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább n . 

4. A 3. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása a következ k szerint 
történik: 
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 A 3. pontban szerepl   
értékhatár %-ában 

sávonként 

 Sávonként a levonásra 
kerül   

egy f re jutó összeg 

 A normatív 
hozzájárulásból  

levonásra kerül  összeg 
  

%-ban 
  

forint/f
  

%-ban 
  

forint/f
 4. oszlop összesen x a 

település 2011. január 1-jei 
lakosságszáma forintban 

 1.  2.  3.  4.  5. 
 100-120    0    - 
 120-140    25    - 
 140-160    35    - 
 160-180    50    - 
 180-200    80    - 
 200 felett    90    - 

 Levonandó 
összesen: 

 -  -     

A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – ideértve a 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat is – a kötelez en ellátandó feladatai után 
a 3. melléklet 1., 5., 8., 10., 11., és 14. pontok, 15. pont a), b) és g) alpontok, valamint a 16. 
pont ba), c), d) és ea) alpontjából az óvodás és az 1-8. évfolyamon tanulók alapján 2012-ben 
megillet  normatív hozzájárulás összegének 90%-a.  

A közoktatási célú normatív hozzájárulások számítása a 3. melléklet kiegészít
szabályainak 10. pont a) alpontjában foglaltak figyelembevételével történik.

5. A települési önkormányzatoknak a költségvetési év végén csak a normatív 
hozzájárulások év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával 
kell elszámolniuk az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározottaknak 
megfelel en. 

A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre 
gyakorolt hatásával való elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 
 A jövedelemkülönbség mérséklés költségvetési év végi elszámolásának az államháztartásról 
szóló jogszabályokban meghatározottak szerinti felülvizsgálata során a kincstár betekinthet a 
települési önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratba, 
dokumentumba valamint az ipar zési adóbevallással kapcsolatos iratba. 

6. Az ipar zési adóról szóló 2011. július 1-jén hatályos rendelettel rendelkez  települési 
önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében adatot szolgáltat a 2012. 
június 30-ai ipar zési adóer -képességér l. 

E törvény szempontjából a 2012. június 30-ai ipar zési adóer -képesség a 2012. évben a 
települési önkormányzat ipar zési adóel legét meghatározó, településre jutó adóalap (a 
továbbiakban: adóalap) 1,4%-a.  

a) Az adóalap a 2011. teljes évr l benyújtott ipar zési adóbevallásokban szerepl  - a helyi 
adókról szóló törvény alapján megállapított - adóalap, amelyet 

b) növelni kell 
ba) a 2011. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével, 
bb) a 2011. évr l bevallási kötelezettséget nem teljesít  vállalkozások, illetve a naptári évt l 

eltér  üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évr l szóló bevallásában szerepl  adóalappal, 
ennek hiányában az utolsó bevallásban szerepl  adóalap évesített összegével, 

bc) az el társaságok 2012. évben benyújtott záró adóbevallásában szerepl  adóalappal, 
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bd) a 2012-ben kezd  vállalkozások által az adóel leg-fizetési id szakra bejelentett várható 
adó 2012. adóévi el legfizetési id pontra, illetve id pontokra es  összegéb l számított 
adóalappal, kivéve az ugyanazon évben megsz n  és záró adóbevallást benyújtó 
vállalkozások adóalapját, 

be) a 2012-ben megsz n  vállalkozások 2012. évben benyújtott záró adóbevallásában 
szerepl  adóalappal, és 

c) csökkenteni kell 
ca) a 2011. december 31-ével megsz nt vállalkozások adóbevallásában szerepl  - a 

számításban figyelembe vett - adóalappal, 
cb) a 2012-ben megsz n  és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2011. évr l szóló 

bevallásában szerepl  - a számításban figyelembe vett - adóalappal, 
cc) a 2012-ben megsz n  és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint 

kielégíthetetlen ipar zési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó - a számításban 
figyelembe vett - adóalappal, 

cd) a 2012-ben naptári évt l eltér  üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2012-r l 
adóbevallást beadó vállalkozások 2011. évr l szóló bevallásában szerepl  - a számításban 
figyelembe vett - adóalappal. 

A b) pont ba) alpontja alkalmazásában töredék évnek min sül a 2011. július 1-je el tt, 
2011. év közben bevezetett ipar zési adóról szóló rendelet hatálybalépését l december 31-éig 
terjed  id szak, és az állandó jelleg  vállalkozási tevékenységet a települési önkormányzat 
illetékességi területén 2011. év közben kezd , és azt 2011-ben meg nem szüntet  adózó 
bevallásában szerepl  id szak. Megsz ntnek tekintend  a vállalkozás abban az esetben is, ha 
a települési önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja. 

A b) pont bb) alpontja alkalmazásában az utolsó bevallásban szerepl  adóalapot figyelmen 
kívül kell hagyni, ha: 

- a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékb l 2011. december 31-éig törölték, 
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mez gazdasági stermel

tevékenységéb l származó bevétele 2011. évben nem haladta meg a 600 000 forintot, 
- az ideiglenes épít ipari tevékenységet folytató, illet leg természeti er forrást feltáró vagy 

kutató adóalany 2011. évben, a települési önkormányzat illetékességi területén végzett 
tevékenységének id tartama nem érte el a 181 napot, vagy 

- az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát 2011. december 31-éig – az okmányirodai 
nyilvántartás szerint – visszaadta, visszavonták, vagy az egyéni vállalkozót ugyanezen 
id pontig – a vállalkozói tevékenység legalább féléves szüneteltetése vagy megszüntetése 
miatt – az egyéni vállalkozói nyilvántartásból törölték. 

d) Az a), b) és c) pont alapján számított adóalapot korrigálja 
da) a 2011-re, illetve 2012-re vonatkozó, 2012. évben benyújtott önellen rzési adóalap-

változás, 
db) a 2011. évet megel z  évek önellen rzése miatt 2012. évben 
- visszatérítésre vagy befizetésre kerül , továbbá 
- a települési önkormányzatot megillet  adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra 

kerül  ipar zési adó adóalapja, 
dc) a települési önkormányzatok szerz désben rögzített adóbevétel megosztásának 

arányában az olyan vállalkozás adóalapja, amely a települési önkormányzatok 
együttm ködése révén telepedett le valamely, a szerz désben szerepl  települési 
önkormányzat területén. 

e) Azon települési önkormányzat esetében, amely ipar zési adóról szóló 2011. július 1-jén 
hatályos rendelettel rendelkezik, és az 2011. július 1-je és 2012. július 1-je között hatályát 
vesztette, az ipar zési adóer -képességében érvényesítend  adóalap megegyezik az a) pont 
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szerinti, 2011. teljes évi adóalappal, figyelembe véve az b) pont ba) és bb) alpontja szerinti 
növel  tényez ket - azzal, hogy az b) pont ba) alpontja szerinti évesítend  töredék évnek 
számít a települési önkormányzat által 2011. július 1-je és 2012. július 1-je között hatályát 
veszett ipar zési adóról szóló rendeletnek megfelel en az adóbevallásban megjelen   
id szak -, a c) pont ca) alpontját, és a d) pont szerinti korrigáló tényez ket. 

f) Ha a települési önkormányzat ipar zési adóról szóló 2011. július 1-jén hatályos 
rendelettel nem rendelkezik, 2012. június 30-ai ipar zési adóer -képessége megegyezik az 
önkormányzattípus, azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó települési 
önkormányzatok a), b) és c) pont alapján számított, d) pont szerint korrigált adóer -
képességének - a legalacsonyabb és legmagasabb adóer -képesség  települési 
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával - számított átlagával. 



5. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított el irányzatok 

1. Lakossági közm fejlesztés támogatása 

 El irányzat:  1 350,0 millió forint 

A támogatás a magánszemélyek közm fejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhet .  

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 El irányzat:  4 500,0 millió forint 

Az el irányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közm ves ivóvízellátás 
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközm  társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között 
az igénybejelentést megel z  egyéves id szak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével kerül elosztásra.  

Az el irányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a 
településen él k részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve 
tartálykocsis szállítással biztosítani. 

Felhatalmazást kap a vízgazdálkodásért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének 
részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, az államháztartásért felel s 
miniszter, az egészségügyért felel s miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg. 
A támogatási igényekr l a – vízgazdálkodásért felel s miniszter által vezetett – tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felel s miniszter dönt. 

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 El irányzat:  150,0 millió forint 

Az el irányzat a meglév  közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett 
eszközökön végzend  munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a m szaki 
el írások vagy a m szaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós 
használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok 
esetén lehet ség van a m ködtetés támogatására is. Az el irányzat azon települési 
önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és 
m ködtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket 
közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában m ködtetik, tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a közlekedésért felel s miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a 
közlekedésért felel s miniszter vezeti.  

Felhatalmazást kap a közlekedésért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének 
részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, valamint az 
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államháztartásért felel s miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig 
rendeletben állapítsa meg. 

4. Határátkel helyek fenntartásának támogatása 

 El irányzat:  85,0 millió forint 

Az el irányzat 70%-a a 2011. december 31-ei schengeni küls  határszakaszokon (a magyar-
ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 
2011. december 31-ei schengeni bels  határszakaszokon (a magyar-osztrák,  a magyar-
szlovén és a magyar–szlovák határszakaszokon) közúti határátkel helyet fenntartó települési 
önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és 
járm forgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege települési 
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás els sorban a 
határátkel hely tisztántartása, megközelíthet sége érdekében felmerül  m ködési célú 
kiadásokra használható fel a személyi jelleg  kiadások kivételével. 

A küls  határszakaszok határátkel helyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért 
felel s miniszter a 2011. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a bels  határszakaszok 
határátkel helyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési adatok 
arányában 2012. március 25-éig folyósítja egy összegben.  

5. Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 

El irányzat:  900,0 millió forint/év 

a) Az el irányzatból támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely a 
nemzetiségi nyelv  vagy nemzetiségi kétnyelv  nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola 
fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudja a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel en biztosítani. A támogatást igényelheti az a települési önkormányzat 
is, amely a 2011/2012. tanévig az általa fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában az 
azonos kisebbségi kétnyelv  nemzetiségi oktatást felmen  rendszerben legalább a 2. 
évfolyamig bevezette. 

b) Az el irányzatból támogatást igényelhet az a települési önkormányzat, amely 
nemzetiségi nyelv  vagy nemzetiségi kétnyelv  nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát tart fenn, ha a település lakosságszáma nem éri el az 1100 f t és az óvoda, 
iskola fenntartását bevételi forrásai hiánya miatt nem tudja a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel en biztosítani. 

c) Az el irányzatból támogatást igényelhet a nemzetiségi anyanyelv , nemzetiségi 
kétnyelv , nemzetiségi nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát 
fenntartó települési önkormányzat a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és 
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. 

Az a) pontban meghatározott jogcím alapján a 2011. évben a 17/2011. (V. 6.) NEFMI 
rendelet alapján támogatást elnyert települési önkormányzat e keret terhére el legben 
részesül. Az el leg havonta, a 2012. évi támogatásokról való döntésig kerül folyósításra, 
mértéke a 2011. évben elnyert támogatás 1/12-ed része. Az el leg a 2012. évi támogatásból 
levonásra kerül. Ha az a) pont szerinti, a támogatási döntésben megállapított támogatás 
összege kisebb, mint az el leg, akkor a jogtalanul igénybe vett el leg különbözetet – az el leg 
folyósításától a támogatás folyósításának megkezdéséig számított, a költségvetési évet 
megel z  év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten – a nettó finanszírozásba 
tartozó források terhére kell elszámolni. 

Felhatalmazást kap az oktatásért felel s miniszter, hogy az e pontban meghatározott 
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
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elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter 
véleményének kikérésével, valamint a helyi önkormányzatokért felel s miniszter 
egyetértésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg.  

6. Könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel  támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása 

El irányzat:  520,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közm vel dési infrastruktúra technikai, 
m szaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai 
fejlesztéséhez.  

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének részletes 
szabályait – az államháztartásért felel s miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg.  

7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

El irányzat:  6 800,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít 
a) a települési önkormányzatnak és a többcélú kistérségi társulásnak az általa fenntartott 

intézményben biztosított feladatellátás ésszer  megszervezése folytán felszabaduló létszám 
miatti, 2011. szeptember 30. napját követ en hozott döntéseikhez kapcsolódó 2011. és 
2012. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez, 

b) a megyei önkormányzatnak a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei 
intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcsökkentési 
döntésekb l származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. 

Az a) pont szerinti támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve többcélú 
kistérségi társulási szint  létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidej leg az 
álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 
öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési 
önkormányzat rendeletét, illetve a többcélú kistérségi társulás határozatát) adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

Az a) pont szerinti támogatás esetében a pályázat benyújtása három ütemben történik, az 
egyes ütemek határideje: I. ütem 2012. április 12., II. ütem 2012. július 12., III. ütem 
2012. szeptember 27. 

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, hogy az a) pont szerinti 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter véleményének 
kikérésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg. 

A b) pont szerinti támogatás kizárólag a megyei közgy lés hivatalában és/vagy a gazdasági 
ellátó szervezetében foglalkoztatottak után igényelhet . A támogatás az érintett 
foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetése miatt fizetend  felmentési illetmény és 
járulékai, illetve szociális hozzájárulási adója, továbbá a végkielégítés és járulékai, illetve 
szociális hozzájárulási adója teljes összegére igényelhet . A támogatás igénylése és 
elszámolása a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által kiadott útmutató alapján 
történik. 

Az el irányzat fedezetet nyújt továbbá 
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– a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
jogcímen az el z  években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a 
tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint 

– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések 

forrására.  

8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

El irányzat:  300,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély 
tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi 
(fennmaradási) engedéllyel rendelkez  – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott 
kérelme és a szakért i vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt 
támogatást az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság az épületek károsodásának 
mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja.  

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésér l szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 
határozza meg. A támogatási igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság 
folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló 
el irányzat mértékéig lehet teljesíteni.  

Az el irányzat szolgál az ÉMI Kht. általi azon ózdi martinsalak felhasználásával épült 
lakóépületek az Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság szakmai felügyelete mellett 
történ  felmérésére, amelyeket a 2002. január 15-éig benyújtott kérelem alapján szakért
megvizsgált és épületkategóriába sorolt, de az ózdi martinsalak felhasználásával készült 
lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésér l szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján 
kárenyhítésben még nem részesültek. 

9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 

 El irányzat:  10 150,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál fedezetül az önkormányzat, illetve társulása európai uniós fejlesztési 
célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Öner  Alap) a korábbi 
években megítélt és támogatási szerz désben rögzített központi költségvetési támogatásból, 
valamint a 2012. évben megkötött támogatási szerz désekb l adódó fizetési kötelezettségek 
teljesítésére. 
2012. évben EU Öner  Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi  célú,  
az egészségügyi alapellátást fekv - és járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcs dei, óvodai és 
általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez 
szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet , amelyek – a vízgazdálkodáson belül a 
vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – az önkormányzat, illetve társulása 
vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi alapellátással, a 
szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív 
Program ivóvízmin ség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós 
forrásról szóló támogatói döntés a 2011. évben vagy azt követ en született meg. 

2012. évben EU Öner  Alap támogatást kizárólag a következ  helyi önkormányzatok, 
illetve társulásaik igényelhetnek: 
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a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent s 
munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szerepl
települések, 

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. 
mellékletében szerepl  kistérségek területén lév  települések, 

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatásában részesültek, 

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív 
Program ivóvízmin ség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében 
megvalósuló ivóvízmin ség-javító beruházásaikhoz, 

e) a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetértésével a többcélú kistérségi 
társulások 

 ea) az általuk fenntartott intézmények fejlesztéséhez, 
 eb) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent s 

munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szerepl
településeken uniós támogatásból történ , fenti céloknak megfelel  fejlesztéshez, 

f) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiség  társulások, amelyek támogatást kizárólag 
az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel  tagjaik által biztosítani szükséges saját 
forrás alapján igényelhetnek, 

g) nem jogi személyiség  – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatást 
kizárólag az uniós támogatási szerz désben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), 
b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel  tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás 
alapján igényelhetnek.  

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel s miniszter dönt. A döntés az EU Öner
Alap támogatásról a fejlesztés teljes id szakára – el re ütemezetten – történik. 

Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határid ben történ
megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható. 

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, hogy az EU Öner  Alap 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – a fejlesztéspolitikáért felel s 
miniszter, valamint az államháztartásért felel s miniszter egyetértésével – 2012. február 29-
éig rendeletben állapítsa meg. 

10. Helyi közösségi közlekedés támogatása 

a) A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
 El irányzat:  3 040,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást – a F városi Önkormányzat kivételével – az a települési 
önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú 
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a 
helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb 
szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerz dést kötött vagy a tevékenység 
gyakorlásának jogát koncessziós szerz désben id legesen átengedte (a továbbiakban 
együtt: helyi közlekedés). 

Támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Közösségek Tanácsának 
1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás 
ellátása során felmerül  – tárgyévet megel z  évi – vesztesége erejéig igényelhet .  

A támogatás a tárgyévet megel z  évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (fér hely-kilométer) 
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arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a 
településkategóriák tárgyévet megel z  évi üzemi szint  fajlagos ráfordításait is. 

A támogatás igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi 
közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megel z  évben szolgáltatónként 
milyen összeg  saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen 
önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. 

Az önkormányzat a támogatást a területén m köd , pályázatában szerepl
szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.  

A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – el leget vehet 
igénybe. Az el leg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megel z  év egy 
hónapra jutó támogatásának 90%-át. Az el leg iránti igényt a Magyar Államkincstár 
illetékes területi szervéhez kell benyújtani 2012. január 15-éig, amely azt január 25-éig 
továbbítja a helyi önkormányzatokért felel s miniszternek. Az el leg els  két havi 
összegének folyósítása február 5-éig, ezt követ en minden hónap 5-éig történik, amelyet 
az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül továbbít.  

Ha az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul igénybevett 
el leget a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított – az államháztartásról 
szóló jogszabályokban meghatározottak szerinti – kétszeres jegybanki alapkamattal 
terhelten fizeti vissza. 

Ha a folyósított el leg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás 
összegét, a különbözetet a döntést l számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. 
Ezt követ en a visszafizetés napjáig a különbözetet az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározottaknak megfelel  kamat terheli. 

b) A f városi helyi közösségi közlekedés támogatása 

 El irányzat:  32 200,0 millió forint 

Az el irányzat a f városi helyi közösségi közlekedés támogatását szolgálja. A 
F városi Önkormányzat a támogatást azt követ en kaphatja meg, ha a F városi 
Önkormányzat közgy lése a f városi közösségi közlekedés hosszú távú 
fenntarthatóságát biztosító koncepciót megalkotta, és azt – a Kormány egyetértését 
követ en – elfogadta. 

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított, a f városi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása 
során felmerül  veszteséget. 

Felhatalmazást kap a közlekedésért felel s miniszter, hogy az a) pont szerinti támogatás 
igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellen rzésének valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek meghatározásának 
részletes szabályait – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, valamint az 
államháztartásért felel s miniszter egyetértésével – 2012. március 31-éig rendeletben állapítsa 
meg. 

Felhatalmazást kap a közlekedésért felel s miniszter és a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter, hogy – az államháztartásért felel s miniszter egyetértésével – a b) pont szerinti 
támogatás folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellen rzésér l a F városi 
Önkormányzattal támogatási szerz dést kössön. 
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11. Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások 

a) Esélyegyenl séget szolgáló intézkedések támogatása 
 El irányzat:  3 584,0 millió forint/év 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
közoktatási intézménybe járó gyermekek, tanulók esélyegyenl ségét szolgáló 
foglalkozásokhoz, ellátásokhoz a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/D. §-ában, a 39/E. §-
ában meghatározott követelmények és az oktatásért felel s miniszter által kiadott program 
szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejleszt  programhoz. 

b) Az integrációs rendszerben részt vev  intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 
támogatása 

El irányzat:  3 253,0 millió forint/év  

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
közoktatási intézményben – az engedélyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott 
azon közalkalmazott után, aki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint a halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek óvodai nevelésében, 
iskolai nevelésében és oktatásában vesz részt. 

c) Arany János Programok támogatása 
El irányzat:  2 700,0 millió forint/év  

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
intézményben a Hátrányos Helyzet  Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a 
Hátrányos Helyzet  Tanulók Arany János Kollégiumi Programja, a Halmozottan Hátrányos 
Helyzet  Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében – az MKM 
rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában, továbbá a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjér l, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 
17/2004. (V. 20.) OM rendeletben, illetve a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendeletben meghatározott feltételek szerint – 
szervezett neveléshez, oktatáshoz, kollégiumi ellátáshoz. 

d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 
 El irányzat: 770,0 millió forint/év 

Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
intézményben a különleges gondoskodást igényl  gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, 
ellátásához a következ  jogcímeken: 

da) a nappali rendszer  iskolai oktatásban részt vev  sajátos nevelési igény  gyermekek 
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú 
tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 
db) a szakiskolában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 27. § (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv 
szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz, 
dc) az iskolai gyakorlati oktatáshoz a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik 
évfolyamán, 
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dd) olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára - a 
Közokt. tv. 110. § (9) bekezdése alapján - központi pedagógiai program alapján 
szervezik meg az oktatást, 
de) a gyermekgyógyüdül ben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben 
gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához, 
df) az iskolapszichológusi-hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi 
társulásokban, 
dg) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  (BTM) gyermekek, 
tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatásához. 

e) Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 
El irányzat: 293,0 millió forint/év 

Az el irányzat a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával a Biztos Kezdet projekt 
keretében létrehozott Gyermekházak fenntartásának támogatására szolgál. Igényelhetik a 
Biztos Kezdet Gyermekházat m ködtet  települési önkormányzatok, a projektek TÁMOP-
ból, illetve Norvég Alapból történt finanszírozásának lezárását követ en. 

Felhatalmazást kap az egyenl  bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felel s 
miniszter, hogy az a) és b) pontokban meghatározott támogatások igénylése, döntési 
rendszere, folyósítása, felhasználása, elszámolása és ellen rzése részletes szabályait – az 
államháztartásért felel s miniszter, a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, valamint az e 
törvény 38. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatásokat ellátó nem állami 
intézményfenntartók vonatkozásában az oktatásért felel s miniszter egyetértésével – 2012. 
március 15-éig rendeletben állapítsa meg.  

Felhatalmazást kap az oktatásért felel s miniszter, hogy a c) és d) pontokban meghatározott 
támogatások, valamint az egyenl  bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felel s 
miniszter, hogy az e) pontban meghatározott támogatások igénylése, döntési rendszere, 
folyósítása, felhasználása, elszámolása és ellen rzése részletes szabályait – az 
államháztartásért felel s miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felel s miniszter 
egyetértésével – 2012. március 15-éig rendeletben állapítsa meg.  

12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

El irányzat:  2 400,0 millió forint 

Az el irányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az el irányzatból támogatást az a 
települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári id szakban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül  gyermekek számára étkeztetést biztosít.   

Felhatalmazást kap a gyermekek és az ifjúság védelméért felel s miniszter, hogy a 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter, 
valamint a helyi önkormányzatokért felel s miniszter véleményének kikérésével – 
2012. április 15-éig rendeletben állapítsa meg. 
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13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

El irányzat: 500,0 millió forint 

a) Társult formában m ködtetett, kötelez  önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása 
Az el irányzatból támogatást igényelhet az intézményi társulás székhely 

önkormányzata, továbbá a többcélú kistérségi társulás a kötelez  önkormányzati feladatot 
ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhet  maximális támogatás mértéke 
30,0 millió forint.  

b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, többcélú kistérségi 

társulás a tulajdonában lév , sportlétesítményként üzemel  létesítmény fejlesztésére, 
felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhet  maximális támogatás 
mértéke 20,0 millió forint.  

c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
Az el irányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság 

növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhet  maximális 
támogatás mértéke 10,0 millió forint. 

Nem nyújtható az a)-c) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amelyben a megjelölt 
m szaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással 
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthet
el, kivéve, ha az elidegenítést m szaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra 
fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felel s miniszter 
engedélyével történhet. 

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, hogy az a)-c) pont szerinti 
támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – az oktatásért felel s miniszter, a 
sportpolitikáért felel s miniszter, az államháztartásért felel s miniszter, valamint a 
fejlesztéspolitikáért felel s miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig 
rendeletben állapítsa meg. 

14. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 

El irányzat: 100,0 millió forint 

Az el irányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati 
tulajdonban lév  „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, 
hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történ  átállásának m szaki, technikai 
feltételeit biztosítja.  

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének részletes 
szabályait – a fejlesztéspolitikáért felel s miniszter, valamint az államháztartásért felel s
miniszter véleményének kikérésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg.  
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15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb f városi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása  

El irányzat: 1 000,0 millió forint 

Az el irányzat nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség tömegközlekedési 
kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, valamint a fogaskerek
felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának 2012. évi ütemére. Az 
el irányzat szolgál forrásul továbbá a Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti 
kapcsolatai megvalósításának és egyéb f városi közösségi közlekedés fejlesztésének 
támogatása 2012. évi ütemére.  

Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felel s miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felel s miniszter, hogy a F városi Önkormányzattal támogatási szerz dést kössön a támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól. 

16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 

El irányzat: 500,0 millió forint 

Az el irányzat a f városi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága 
arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelel en 
elkészített Országos Statisztikai Adatgy jtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai 
adatgy jtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak 
szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen 
el feltételéül szolgáló mellékgy jt  és f gy jt  csatornaszakaszok megépítésére használható 
fel. A támogatás els dlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelz lámpa 
építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott 
területek szilárd burkolattal történ  ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezet  csatorna építésével egyidej leg (azonos 
beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. 
Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszer en felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi 
önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. 
A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: január 25-éig 200 millió forint, április 
25-éig 200 millió forint, július 25-éig 100 millió forint, utolsó részletként a fennmaradó 
összeg október 25-éig, amennyiben a Kormány – a 27. § (11) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján – a fennmaradó el irányzat, vagy annak egy része felhasználásáról 
döntött. 

17. Egy és két számjegy  országos f közlekedési utak f városi szakaszai karbantartásának 
támogatása 

El irányzat: 500,0 millió forint 

Az el irányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegy  országos f közlekedési utak 
f városi szakaszai karbantartása támogatásának 2012. évi ütemére. 

Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felel s miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felel s miniszter, hogy a F városi Önkormányzattal támogatási szerz dést kössön a támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól. 
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18. Római parti árvízvédelmi védm  megvalósításának támogatása 

El irányzat: 500,0 millió forint 

Az el irányzat a Római parti árvízvédelmi védm  megvalósítása támogatásának 2012. évi 
ütemét szolgálja. 

A támogatás felhasználásának részletes szabályaira vonatkozó támogatási szerz dést a 
vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felel s miniszter köti meg a F városi 
Önkormányzattal. 

19. A 2011. évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

El irányzat: 1 250,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 
2011. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. 

A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
illeti meg. 

20. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 

El irányzat: 4 853,2 millió forint 

A támogatás kedvezményezettjei: 

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet szerint 
kedvezményezett kistérségekben lév , és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve a jelent s munkanélküliséggel sújtott települések 
besorolásáról szóló kormányrendeletben is szerepl  település, 

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet szerint nem 
kedvezményezett kistérségben lév  település, amely a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent s munkanélküliséggel sújtott 
települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szerepel,  

c) az a) vagy a b) pontban foglalt feltételeknek megfelel  önkormányzatok társulásai. 

Az a) pont alapján a támogatás odaítélése differenciált módon történik, figyelembe véve, 
hogy a település a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet alapján 
hátrányos, vagy leghátrányosabb helyzet  kistérségben található, továbbá a társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelent s munkanélküliséggel 
sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendelet alapján a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy jelent s munkanélküliséggel sújtott 
településnek min sül, esetleg mindkett nek. 

A b) pont alapján a támogatás odaítélése differenciált módon történik, figyelembe véve, 
hogy a település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy 
jelent s munkanélküliséggel sújtott településnek min sül, esetleg mindkett nek. 

Felhatalmazást kap a településfejlesztésért és településrendezésért felel s miniszter, hogy a 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter 
egyetértésével – 2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg. 
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21. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ m ködésének támogatása 

El irányzat: 500,0 millió forint 

A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg azzal, hogy – a Zsolnay 
Örökség Kezel  Nonprofit Kft.-n keresztül – a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály 
Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához használható fel.  

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszterrel egyeztetve – a támogatás igénylésének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályairól Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával támogatási szerz dést kössön. 



6. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez

39392 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám

A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása 

1. Helyi önkormányzatokat megillet  tartalékok 

1.1. Önkormányzati fejezeti tartalék 

El irányzat: 1 777,7 millió forint 

I. Az önkormányzati fejezeti tartalék el irányzatot növeli 

a) a települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt 
normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott id pontokban és esetekben – a nem helyi 
önkormányzat vagy társulás részére történ  feladatátadással összefügg
el irányzat-csökkenés kivételével – lemondott el irányzat összege, 

b) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvev t, 
c) a költségvetési évet megel z  évi elszámolás alapján a települési önkormányzatok 

és társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és 
támogatások összege, 

d) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvev szék ellen rzése alapján a 
települési önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett 
hozzájárulások és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege, 

e) a települési önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett 
igénybevételi, kiegészít  és késedelmi kamat összege. 

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék el irányzatot csökkenti a települési 
önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív 
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott id pontokban és esetekben – a nem helyi önkormányzattól vagy 
társulástól történ  feladatátvétellel összefügg  el irányzat-növelés kivételével – 
pótigényelt el irányzat összege. 

III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következ  kifizetések teljesíthet k 

a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megel z  évi elszámolása 
alapján a települési önkormányzatok és társulásaik részér l a költségvetési évben 
keletkez  pótigény összege, 

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvev szék ellen rzése alapján a 
települési önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillet  hozzájárulások 
és támogatások költségvetési évben kifizetett összege, 

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a települési 
önkormányzatokat és társulásaikat megillet  igénybevételi, késedelmi és kiegészít
kamat összege, 

d) azon megyei jogú városok támogatása, amelyek 2011-ben megyei önkormányzat 
által fenntartott vagy támogatott el adó-m vészeti szervezetet, könyvtárat 
m ködtetnek. A támogatás ezen intézmények m ködési kiadásaihoz használható 
fel. 
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A d) pont szerinti kifizetések fedezetéül a Kormány átcsoportosítást hajthat végre a 
„Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója” 
fejezeten belül. 

1.2. Megyei önkormányzati tartalék 

El irányzat: 1 500,0 millió forint 

Az el irányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2012. évi új feladatszerkezetéb l adódó 
váratlan m ködési kiadások támogatására m ködési bevételeik figyelembevételével. 
Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felel s miniszter, hogy a támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellen rzésének részletes szabályait – az államháztartásért felel s miniszter egyetértésével – 
2012. február 29-éig rendeletben állapítsa meg. 

2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  önkormányzatok támogatása 

El irányzat: 24 932,0 millió forint 

Az önkormányzat önállósága és m köd képessége meg rzése érdekében kiegészít
támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok m ködtetéséhez kapcsolódó hiányra a 
következ  feltételek szerint.  

Nem igényelhet támogatást az önkormányzat, ha: 

a) a település lakosságszáma – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalának 2011. január 1-jén rendelkezésre álló adatai alapján – nem 
éri el az 1 000 f t és nem tartozik körjegyz séghez, 

b) helyi adó bevezetésér l nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez, 

c) a költségvetési rendeletében nem tervez m ködési célú hiányt, 

d) a költségvetési évet megel z  évi zárszámadását – kötelez  könyvvizsgálat esetén – 
a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. 

A  körjegyz séghez való tartozásra vonatkozó feltétel teljesítése alól a kormány 
általános hatáskör  szerve felmentést ad, ha a települési önkormányzat földrajzi 
helyzete nem teszi lehet vé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyz séget 
alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon, vagy a települési önkormányzat az igazgatási és 
kötelez  közszolgáltatási feladatai ellátására más önálló önkormányzati hivatallal 
rendelkez  települési önkormányzattal kívánt körjegyz séget létrehozni vagy már 
m köd  körjegyz séghez kívánt csatlakozni, de a közös feladatellátáshoz felkért 
települési önkormányzat vagy a már m köd  körjegyz séghez tartozó önkormányzat 
ezt nem tette számára lehet vé. 

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellen rzésének részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter az államháztartásért felel s miniszter egyetértésével költségvetési év február 29-éig 
rendeletet alkot. 

Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésb l, a m ködési kiadások 
elismerhet nél nagyobb mértékéb l adódó m ködési hiány, így a helyi önkormányzatokért 
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felel s miniszter által – az államháztartásért felel s miniszterrel egyetértésben – kiadott 
rendeletben meghatározott költségek finanszírozásához.  

Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által 
m ködtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerb l generált adatlapokat a kincstár 
illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon.  

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig 
lehet benyújtani. 

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat 
be, kivéve, ha olyan el re nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat 
m köd képességét veszélyezteti.  

A kincstár a saját nyilvántartásából elérhet  és az önkormányzattól – indokolt esetben 
helyszíni ellen rzés során – rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést 
megküldi a helyi önkormányzatokért felel s miniszternek és az államháztartásért felel s 
miniszternek. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felel s miniszter és az államháztartásért felel s 
miniszter – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által felkért bizottság javaslata 
alapján – a beérkez  támogatási igények elbírálását követ en folyamatosan, de legkés bb 
2012. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat m köd képességét veszélyeztet
esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követ en soron kívül kerülhet sor.  

A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felel s miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felel s miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétételre kerül. 

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követ en haladéktalanul történik. 

3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

El irányzat: 100,0 millió forint 

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás 
keretében az egyezséget pénzügyi intézményt l felvett hitellel teremtette meg. Ha a 
kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltér  devizanem , a kamattámogatást a 
Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megel z  második 
munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével 
kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felel s 
miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 

b)  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közrem köd  pénzügyi 
gondnokok díjához állami támogatás vehet  igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege 
– az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer 
forint. 

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének joger re 
emelkedését követ en – a helyi önkormányzatokért felel s miniszter intézkedik. 
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A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
el adó-m vészeti szervezetek támogatása 

Az el adó-m vészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: Emtv.) 10. és 11. §-
ában meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el adó-
m vészeti szervezetek támogatási el irányzata összesen: 

11 885,4 millió forint. 

Ebb l: 

1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönz
részhozzájárulása 
EL IRÁNYZAT: 4 587,1 millió forint 

millió forint 

Települési önkormányzatok 
Fenntartói 

ösztönz  rész- 
hozzájárulás 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(Békés Megyei Jókai Színház) 176,0

Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 58,2
Belváros – Lipótváros Budapest F város V. kerületi Önkormányzata 
(Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,5

Budapest F város Önkormányzata 
(Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház 
Színházm vészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., 
Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách 
Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény 
István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház 
Nonprofit Kft., Trafó Kortárs M vészetek Háza Nonprofit Kft., Új 
Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) 

1 272,6

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz 
Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervez  Nonprofit Kft.) 17,1

Budapest F város VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) 50,6

Budapest F város IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
(Ferencvárosi M vel dési Központ és Intézményei) 35,4

Budapest F város XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
(Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,0

Budapest F város XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
(Színészképz  Stúdió Alapítvány) 0,1

Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
(Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány) 2,5
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Települési önkormányzatok 
Fenntartói 

ösztönz  rész- 
hozzájárulás 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) 277,2

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) 80,5

Gy r Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Gy ri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) 420,7

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) 150,7

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) 120,0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház) 220,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Móricz Zsigmond Színház) 165,1

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, 
Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) 231,8

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) 78,8

Sümeg Város Önkormányzata 
(Pannon Várszínház Színm vészetfejlesztési Nonprofit Kft.) 15,4

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház 
Közhasznú Nonprofit M vészeti Kft.) 

299,4

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Német Színháza) 19,7

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház) 247,4

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 170,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház) 174,1

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) 73,7

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Veszprémi Pet fi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek 
Közm vel dési Intézmény) 

106,7

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) 119,4

Összesen: 4 587,1
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2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak m vészeti ösztönz
részhozzájárulása
EL IRÁNYZAT: 5 606,5 millió forint 

millió forint 

Települési önkormányzatok és intézmények 
M vészeti 

ösztönz  rész- 
hozzájárulás 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – Békés Megyei Jókai 
Színház 86,7

Budaörs Város Önkormányzata – Budaörsi Játékszín 35,5
Belváros – Lipótváros Budapest F város V. kerületi Önkormányzata – 
Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 8,7

Budapest F város Önkormányzata – Budapest Bábszínház 114,3
Budapest F város Önkormányzata – Budapesti Operettszínház 555,0
Budapest F város Önkormányzata – Centrál Színház Színházm vészeti 
Nonprofit Kft. 132,2

Budapest F város Önkormányzata – József Attila Színház Nonprofit Kft. 148,1
Budapest F város Önkormányzata – Katona József Színház 133,7
Budapest F város Önkormányzata – Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színház 124,8

Budapest F város Önkormányzata – Madách Színház Nonprofit Kft. 354,4
Budapest F város Önkormányzata – Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 31,1
Budapest F város Önkormányzata – Örkény István Színház Nonprofit 
Kft 92,0

Budapest F város Önkormányzata – Radnóti Miklós Színház 73,4
Budapest F város Önkormányzata – Thália Színház Nonprofit Kft. 108,9
Budapest F város Önkormányzata – Trafó Kortárs M vészetek Háza 
Nonprofit Kft. 27,2

Budapest F város Önkormányzata – Új Színház Nonprofit Kft. 116,3
Budapest F város Önkormányzata – Vígszínház 542,4
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat – Szemiramisz 
Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervez  Nonprofit Kft. 111,5

Budapest F város VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat – Bárka 
Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 54,5

Budapest F város IX. kerület Ferencváros Önkormányzata – 
Ferencvárosi M vel dési Központ és Intézményei 11,7

Budapest F város XI. kerület Újbuda Önkormányzata – Karinthy és 
Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 30,4

Budapest F város XIV. kerület Zugló Önkormányzata – Színészképz
Stúdió Alapítvány  14,3

Budapest F város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata – Gózon 
Gyula Kamaraszínház Alapítvány  16,5
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Települési önkormányzatok és intézmények 
M vészeti 

ösztönz  rész- 
hozzájárulás 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csokonai Színház 189,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vojtina Bábszínház 37,9
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Gárdonyi Géza Színház 114,6
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Harlekin Bábszínház 24,4
Gy r Megyei Jogú Város Önkormányzata – Gy ri Nemzeti Színház 181,4
Gy r Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vaskakas Bábszínház 30,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Csiky Gergely Színház 
Közhasznú Nonprofit Kft. 131,6

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Katona József Színház 141,2
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – Ciróka Bábszínház 46,7
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Nemzeti 
Színház 240,2

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – Miskolci Csodamalom 
Bábszínház 31,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – Móricz Zsigmond 
Színház 217,2

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Nemzeti Színház 106,2
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Bóbita Bábszínház  27,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pécsi Harmadik Színház 
Nonprofit Kft. 17,9

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. 108,2

Sümeg Város Önkormányzata – Pannon Várszínház Színm vészet-
fejlesztési Nonprofit Kft. 95,2

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szegedi Nemzeti Színház 230,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kövér Béla Bábszínház 16,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata – Pinceszínház Közhasznú 
Nonprofit M vészeti Kft. 26,1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – Magyarországi  
Németek Országos Önkormányzata Német Színháza 12,7

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Vörösmarty 
Színház 88,3

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szigligeti Színház 171,2
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Weöres Sándor 
Színház Nonprofit Kft. 53,3

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – Mesebolt 
Bábszínház 30,7

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – Tatabánya Megyei 
Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház 32,4
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Települési önkormányzatok és intézmények 
M vészeti 

ösztönz  rész- 
hozzájárulás 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Veszprémi Pet fi 
Színház 133,0

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kabóca Bábszínház és 
Gyermek Közm vel dési Intézmény 34,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Hevesi Sándor 
Színház 89,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – Griff Bábszínház 23,4
Összesen: 5 606,5

Az Emtv. 16. § (4) bekezdése szerinti m vészeti ösztönz  részhozzájárulás fizet
néz számának megállapítása során a következ  súlyozási arányokat kell alkalmazni: 

opera el adások 3,0
klasszikus operett el adások 1,2
balett,- és táncel adások 2,0
gyermek- és ifjúsági el adások 1,4
stúdió el adások 2,0
bábszínházi el adások 0,8

3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 
EL IRÁNYZAT: 53,0 millió forint  

millió forint 

Települési önkormányzatok 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Gy r Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gy ri Balett) 44,8
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Alba Regia Táncegyesület) 7,5

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Zalai Táncegyüttes Egyesület) 0,7

Összesen: 53,0

4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 
EL IRÁNYZAT: 176,4 millió forint 

millió forint 

Települési önkormányzatok 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház) 30,7
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Települési önkormányzatok 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest F város II. kerületi Önkormányzata (Klebelsberg Kuno 
M vel dési, Kulturális és M vészeti Központ) 42,8

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház és M vészetek Háza) 72,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó 
Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület) 1,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) 29,9
Összesen: 176,4

5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi 
színházak pályázati támogatása 
EL IRÁNYZAT: 286,5 millió forint 

E támogatást a kultúráért felel s miniszter pályázati felhívása alapján a települési 
önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott – az Emtv. alapján az V. kategóriába 
besorolt – szabadtéri színházak, illetve nemzeti és etnikai kisebbségi színházak igényelhetik. 

Az elosztásról – szakmai kuratórium javaslata alapján – a kultúráért felel s miniszter dönt. A 
támogatás a települési önkormányzatot illeti meg. 

6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
EL IRÁNYZAT: 1 070,1 millió forint 

Az Emtv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokhoz kapcsolódó, az egyes 
fenntartókat megillet  támogatási összegek meghatározása során a következ  arányszámokat 
kell alkalmazni: 

zenekar létszáma alapján 35%
fenntartói támogatás aránya alapján 50%
hangversenyek és színházi el adások száma alapján 6%
hangfelvételek száma alapján 1%
fizet  néz k száma alapján 1%
ifjúsági hangversenyek száma alapján 4%
bemutatott kortárs magyar zenem vek száma alapján 3%

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének részletes 
szabályait rendeletben állapítsa meg. 

7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 
EL IRÁNYZAT: 105,8 millió forint 

Az Emtv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokhoz kapcsolódó, az egyes 
fenntartókat megillet  támogatási összegek meghatározása során a következ  arányszámokat 
kell alkalmazni: 
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énekkar létszáma alapján 35%
fenntartói támogatás aránya alapján 50%
hangversenyek és színházi el adások száma alapján 6%
hangfelvételek száma alapján 1%
fizet  néz k száma alapján 1%
ifjúsági hangversenyek száma alapján 4%
bemutatott kortárs magyar m vek száma alapján 3%

Felhatalmazást kap a kultúráért felel s miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellen rzésének részletes 
szabályait rendeletben állapítsa meg. 



8. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 

I. KIEGÉSZÍT  TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 

1. Pedagógiai szakszolgálat 
EL IRÁNYZAT: 4 308,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 000 forint/f /év 

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó települési önkormányzat igényelheti a 
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. mellékletének 16. pont 
ba) alpontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív 
feladatokat, továbbá el bbi intézményekben a 16. pont bb) alpont alá tartozó korai fejlesztési, 
gondozási feladatokat és a 16. pont bc) alpont alá tartozó fejleszt  felkészítési feladatokat 
ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segít
munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai 
tényleges, illetve 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaid re 
átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 33. § (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, 
valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben (a 
továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) foglaltak szerint szervezik meg. 

2. Pedagógus-továbbképzés támogatása 
EL IRÁNYZAT: 775,0 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 300 forint/f /év 

A támogatást igényelheti a települési önkormányzat a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, továbbá szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság 
alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú, a települési 
önkormányzat által fenntartott intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a 
Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakért  vagy pedagógiai el adó 
munkakörben foglalkoztatottak 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei), illetve a 
2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai, a Közokt. tv. 122. § 
(3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 
tényleges, illetve becsült, teljes munkaid re átszámított létszáma. Az így megállapított 
létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakért , 
illetve pedagógiai el adó álláshelyek számát. 

A támogatás a pedagógus-továbbképzésr l, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vev k juttatásairól és kedvezményeir l szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet el írásainak megfelel en használható fel. 

3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 

a) Osztályf nöki pótlék kiegészítése 

EL IRÁNYZAT: 1 165,7 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/f /év 
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A támogatást a települési önkormányzatok azok után az általuk fenntartott nevelési-
oktatási intézményekben osztályf nöki feladatot ellátó közalkalmazottak után 
igényelhetik, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
osztályf nöki pótlékra jogosultak, és osztályf nöki pótlékban részesülnek. 

A támogatás az osztályf nöki pótlékban részesül k 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-
jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási 
statisztikai becsült létszáma alapján igényelhet . 

A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 
2009. február 1-jét l hatályos pótlék alsó mértékéig történ  kifizetésre használható fel. 

b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 

EL IRÁNYZAT: 465,8 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/f /év 

A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási 
intézményekben azok után a közalkalmazottak után, akik a sajátos nevelési igény
gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégiumi nevelését 
vagy fejleszt  felkészítését, fejleszt  iskolai oktatását – a szakért i és rehabilitációs 
bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzik és a 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján gyógypedagógiai pótlékra jogosultak, és 
gyógypedagógiai pótlékban részesülnek. 

A támogatás a gyógypedagógiai pótlékban részesül k 2011/2012. tanévi nyitó (október 
1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve a 2012/2013. tanévi nyitó közoktatási 
statisztikai becsült létszáma alapján igényelhet . 

A támogatás a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerinti 
2009. január 1-jét l hatályos pótlék alsó mértékéig történ  kifizetésre használható fel. 

4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

EL IRÁNYZAT: 29 509,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/f /év 

A támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, 
iskolában nappali rendszer  oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vev  – az e 
törvény 3. melléklet 15. pontja, a 16. pont bb) és a 16. pont bc) alpontjai szerinti 
jogcímeken figyelembe vehet  – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 
gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-
kedvezményt biztosít, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül  óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára 
ingyenes étkeztetést biztosít. 

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló – m vészeti (párhuzamos) oktatás vagy a kiegészít  kisebbségi 
oktatásban vendégtanulói jogviszony vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy 
intézménynél vehet  figyelembe. 
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b) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

EL IRÁNYZAT: 5 649,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 12 000 forint/f /év 

A támogatást igénybe veheti a települési önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, 
továbbá a tankönyvpiac rendjér l szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése 
alapján – az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési 
évfolyamokon – nappali rendszer  oktatásban részt vev , ingyenes tankönyvellátásra 
jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2012/2013. tanévi nyitó (október 
1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján. 

A támogatás egy tanuló után egy jogcímen igényelhet . 

A tanulói tankönyvtámogatások megállapításához figyelembe kell venni a tankönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l szóló 
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. §-ának el írásait is. A támogatással való elszámolás 
a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszámból, az 
ingyenes tankönyv-ellátásra jogosultak száma alapján történik. 

A támogatás folyósítása augusztus hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott id pontig történik. 

5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 
EL IRÁNYZAT: 1 589,6 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 750 forint/f /év 

A támogatást igénybe vehetik a települési önkormányzatok az általuk fenntartott általános 
iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben meglév  informatikai berendezések 
korszer sítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és 
ezek m ködtetésével összefügg  kiadásokra az általános m veltséget megalapozó iskolai 
évfolyamokon nappali rendszer  oktatásban részt vev  tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, 
illetve 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján. 

A támogatási összeg 50%-át a köznevelési és szakképzési feladatellátási kötelezettség állam 
általi ellátásához szükséges adatszolgáltatásra alkalmas, és a további központi adatszolgáltatás 
– KIR, OSAP, diákigazolvány igénylés – követelményeinek megfelel  akkreditált iskolai 
adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kell fordítani. 

Az 1-3. pontok, a 4. pont b) alpont, továbbá az 5. pont alatti támogatások megállapítása az e 
törvény 3. melléklete Kiegészít  szabályok 10. pont f) alpontja szerint, elszámolása emellett a 
költségvetési évben e jogcímeken vállalt kötelezettségek, valamint jogszer en elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 2012. december 31-ei 
zárónappal kell elszámolni, és az év végi maradványt a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. 

A 4. pont a) alpont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 
támogatások az étkeztetést igénybe vev , térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 
tanulók 2012. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhet , illetve 
igényelhet . A támogatás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai) 
étkeztetésben részt vev k számának megállapításánál egy f  – függetlenül attól, hogy 
többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 
igényjogosultság szempontjából egy f  létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 
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naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, f étkezés az intézmény által szervezett keretek 
között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vev k naptári évre, 
naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 
kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 
szünid ben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadid s 
programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vev k létszáma az el bbi 
számításokban nem vehet  figyelembe. 

II. EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
EL IRÁNYZAT: 135 773,1 millió forint 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 
szociális segélyre, a Szoctv. 32/B. §-ában szabályozott id skorúak járadékára, a Szoctv. 
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése 
alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, valamint az Szoctv. 55/A. § 
(3) bekezdése szerinti el refizet s gáz- vagy áramfogyasztást mér  készülék felszerelési 
költségei 90%-ának, 

b) a Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási 
díj és ennek 2011. december hónapra járó összege után 2012. januárban fizetend
nyugdíjbiztosítási járulék 75%-ának, 

c) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesít
támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, 

d) a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakért i vélemény díjának, valamint a 
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára 
kifizetett összeg, 

e) a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának 

központi költségvetésb l való utólagos igénylésére szolgál. 

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély, id skorúak járadéka és 
foglalkoztatást helyettesít  támogatás, a bentlakásos szociális intézményben lakó személyek 
id skorúak járadéka, valamint a kamattámogatásban részesül k esetében az el irányzat 
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. 
Az el irányzatból szakért i vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében 
meghatározott szakért i díj vehet  igénybe. 

Az el irányzatból támogatás igényelhet  az 1945 és 1963 között törvénysért  módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésér l, továbbá az egyes személyes szabadságot 
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezésér l szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes 
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 
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Az el irányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiség  csapadék 
miatt keletkezett károk enyhítésér l, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a 
és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk enyhítésér l szóló 
88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet 
alapján, a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év 
április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiség  csapadék miatt keletkezett károk 
enyhítésér l szóló 1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli 
id járás miatti lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára 
kamatmentes visszatérítend  támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át 
visszaigényelhetik. 

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
EL IRÁNYZAT: 41,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 640 forint/f

A támogatást azok a települési önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az 
igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes 
gondoskodást végz  és a személyes gondoskodást végz  személyek továbbképzésér l és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre 
kötelezett személyek 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelel  statisztikai állományi 
létszáma. A támogatás 

– a 2011. évben, vagy azt megel z en megkezdett továbbképzésen való részvétel 
költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen részt vev
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, 

– a szakvizsga és az erre felkészít  tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható.

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel 
összefügg  eseményeket rögzít  nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésr l és a 
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal 
kell alátámasztani. 

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe 
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érint  elszámolási szabályok szerint 
és eljárási rendben. A támogatás következ  évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 2013. július 31-éig használható fel jogszer en. A támogatás folyósítása 
negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjában az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott id pontig történik. 

3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 
EL IRÁNYZAT: 254,5 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/f

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcs dében ellátott azon gyermekek után vehet  igénybe, akik a Gyvt. 148. § 
(5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcs dei étkeztetésben részesülnek. 

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek 
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § 
(5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes 
étkeztetést biztosít. 
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Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek ellátása kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült 
számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelent lapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesül
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az 
ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesül k látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd
intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehet k figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesül k. 

A támogatás igénylése során e törvény 3. melléklete Kiegészít  szabályok 2-8. pontjaiban 
foglaltakat kell alkalmazni.  

III. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 

EL IRÁNYZAT: 31 431,5 millió forint 

1. A támogatás igénylésének általános feltételei

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, 
amelyek: 

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, 

gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi 
feladatok közül legalább egy feladat, 

c) további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) alpont 
szerinti feladatok közül csak egyet vállalt – amely a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 
Tkt. tv.) 2. § (1) bekezdés a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: 
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 

települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 
60%-át, vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 
felét, 

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 
1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében, 

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelel en látják el. 
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha 

az 1.1.1-1.1.4. pontok szerinti feltételeket 2012. január 31-éig teljesítik. Amennyiben 
egy feladat ellátása 2012. január 31-ét követ en kezd dik meg, vagy egy település 
2012. január 31-ét követ en vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú 
kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követ  hónap els  napjától kezd d en 
id arányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási 
célú támogatást igényelhet, amennyiben legkés bb 2012. szeptember 1-jét l a 
meglév  közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új 
közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott 
intézmény kezdi meg m ködését. 
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1.3. Amennyiben a – legkés bb 2012. szeptember 1-jéig megalakult – többcélú kistérségi 
társulás 2012. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1.-1.1.4. pontok szerinti feltételeket, 
de legkés bb 2012. szeptember 1-jét l megfelel azoknak, úgy a 2.1. pont alapján 
id arányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2.2.-2.8. pontok alapján legfeljebb 
4 havi id arányos támogatást igényelhet. 

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei

2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 159 forint/f

+ 900 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 f  lakosságszámú település, 
+ 600 000 forint/kistérséghez tartozó 501-1 000 f  lakosságszámú település, 
+ 93 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 f  feletti lakosságszámú település, 
amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2.1., 2.3.-2.6. pontok szerinti feladatokat 
saját fenntartású költségvetési szervben látja el és e feladatok után jogosult e fejezet 
szerinti támogatásra, úgy 
+ 2 000 000 forint/saját fenntartású költségvetési szervben ellátott feladat, amely 
esetében a 2.2.1., 2.3.-2.6. pontok szerinti feladatok egy-egy feladatnak számítanak, 
függetlenül attól, hogy e feladatokat egy vagy több költségvetési szervben látják el, 

de legalább 16 000 000 forint, és legfeljebb 23 400 000 forint társulásonként. 

A 2.2.1., 2.3.-2.6. pontok szerinti feladatok esetében a saját fenntartású költségvetési 
szerveiben ellátott feladatok számát 2012. január 31-ei állapotnak megfelel en kell 
meghatározni. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük m ködési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések 
száma és lakosságszáma szerint illeti meg. 

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelel en –, a munkaszervezet m ködési és fejlesztési kiadásaira, a Tkt. tv. 
2. § (1) bekezdése szerint vállalt feladatok, illetve egyes sportfeladatok ellátásához 
használható fel azzal, hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, 
szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, 
gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és bels  ellen rzési feladatokra csak abban az 
esetben fordíthatja, ha azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelel en látja 
el. 

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában m köd , és a 
közoktatási feladat ellátásában részt vev  települési önkormányzatok saját vagy 
társulásaik fenntartásában m köd  közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészít
szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek. 

Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 

– a többcélú kistérségi társulás, 
– a települési önkormányzatok által alkotott – a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi társulások, vagy 
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– a települési önkormányzatok önállóan 

gondoskodnak. 

Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után 
támogatás nem igényelhet . 

a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 98 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 78 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott – a Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesít  – 
óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után 
igényelhet  a következ k szerint: 

aa) alaptámogatás vehet  igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, 
tanulók után, akik a lakóhelyükt l, ennek hiányában tartózkodási helyükt l eltér
településen veszik igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. A 20 000 f
lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén m köd , intézményi 
társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az 
alaptámogatás abban az esetben vehet  igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók 
lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt 
vev  településen van, 

ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkez  gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-
ának megfelel  támogatás vehet  igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) alpont 
szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után 
igényelhet , mely szabályt az 1-4., illetve 5-8. évfolyamon külön-külön kell 
alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az 
intézmény székhelyén lakónak min sülnek. 

b) Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) alpont szerint bejáró 
gyermekek, tanulók után vehet  igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, 
tanulók utaztatását autóbusz m ködtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú 
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás 
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szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak min sül a menetrendt l 
függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének 
további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísér  utazzon. 

bb) A támogatás 15%-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi 
társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen 
lakó gyermekek, tanulók után vehet  igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, tanulók 
utaztatását autóbusz m ködtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú 
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosítja. 

A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészít  szabályok 2.8. pontjában 
meghatározottak szerint történik. 

c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára 
bejáró tanulók alapján járó támogatás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészít  szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesít  – azon egységes iskola 9-13. évfolyamára 
bejáró tanulók létszáma után igényelhet , melynek az intézmény székhelyét l 
különböz  településen tagintézménye m ködik. Amennyiben az egységes iskola része 
szakiskola is, úgy a szakiskola 9-10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti 
képzésére bejáró tanulók után vehet  igénybe támogatás. Támogatás szempontjából 
bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási 
helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a 
külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehet  igénybe. 

d) Tagintézményi támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény – székhelyét l különböz  községben – tagintézményeként m köd
óvodába, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehet  igénybe abban 
az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által 
fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal 
m ködjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai 
tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehet , ha 
az általános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal m ködik. E támogatás 
szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét 
követ en csatlakozó – korábban is tagintézményként m köd  – intézmény új 
tagintézménynek tekintend . 

e) Kistelepülési tagintézményi támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 16 710 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 
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ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által 
fenntartott intézmény székhelyét l különböz , 1500 f  és az alatti községben 
tagintézményként m köd  óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók 
után vehet  igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehet , ha az 
intézmény nem felel meg a Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 
2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a 
tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal m ködjön. E támogatás szempontjából az 
intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követ en 
csatlakozó – korábban is tagintézményként m köd  – intézmény új tagintézménynek 
tekintend . 

eb) A támogatás 1,2-szerese vehet  igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve a jelent s munkanélküliséggel sújtott települések 
besorolásáról szóló kormányrendelet által meghatározott településeken m köd
tagintézménybe járó 

eba) óvodás gyermekek, 

ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után. 

Az ebb) alpont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-
oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/E. §-ában meghatározott 
feltételnek megfeleljen, és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított 
legyen. 

Az érintett általános iskolai tagintézményben a kistelepülési tagintézményi 
támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az intézményben a 
foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv.-ben meghatározott végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkez  pedagógusok tartsák meg. 

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejleszt
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés. 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/f /év a 2012/2013. nevelési évre, tanévre, 
a 2012. költségvetési évben id arányosan 4 hónapra 

A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)-b), d)-f) és h) pontjai 
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kett  ellátásának 
megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra 
vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi 
gyakorisággal részesít ellátásban: 

– logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal, 
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú 

melléklete 6. és 7. pontjában meghatározottak figyelembevételével 
megszervezett gyógytestnevelés esetén legalább heti két alkalommal, 

– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2012. évben 
legalább hat alkalommal, 
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– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2012. évben legalább egy 
alkalommal, 

– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejleszt  felkészítés 
esetén a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott id keretben. 

A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás, fejleszt  felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 
szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon 
ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási 
intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói 
jogviszonnyal rendelkeznek. 

Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési 
tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejleszt
foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhet . A 
2012. évben legalább hat alkalommal történ  ellátásba a gyermek, a tanuló vizsgálata – 
melynek eredményeként az ellátásba vétel megállapításra kerül – nem számítható be, 
csak a szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápiás gondozás. 

Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehet k figyelembe – a 
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 29. § (1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag 
az óvodai nevelésben részt vev  gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének 
alapvizsgálatát szolgáló sz r vizsgálaton részt vev k. 

A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az 
általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – települési önkormányzat, 
önkormányzati társulás vagy központi költségvetési szerv fenntartásában m köd
intézmény/intézmények útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak 
megfelel en. 

A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek megfelel  intézmények, továbbá a 2.2.1. pont e) alpont szerinti 
támogatással érintett tagintézmények m ködési és fejlesztési kiadásához, valamint a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok m ködési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel. 

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

Többcélú kistérségi, társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 180 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/f

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények 
közül legalább egy intézmény társult formában történ  fenntartását: 

– id skorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– id skorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 

A társult formában történ  intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 
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– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– biztosítja, hogy a korábban legalább két települési önkormányzat által külön-külön 

fenntartott intézményeket intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az 
így létrehozott intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal 
m ködjön. 

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott 
intézményben, továbbá 

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban 
részesül  – intézményben 

ellátottak után vehet igénybe. 

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  intézmények fenntartása során 
felmerül  m ködési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 
támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következ  szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább kett  biztosítása esetén, melyeket a Kiegészít
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelel en lát el: 

– családsegítés, 

– szociális étkeztetés, 

– házi segítségnyújtás, 

– id skorúak nappali intézményi ellátása, 

– pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, 

– fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, 

– hajléktalanok nappali intézményi ellátása. 

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhet  támogatás, ha 

a) az abban részt vev  települési önkormányzatok legalább két szociális 
alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vesznek, és 

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vev
települési önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.1.2. pont szerinti 
feltételeknek. 

Egy települési önkormányzatot attól a teljes hónaptól lehet a támogatás szempontjából 
figyelembe venni, amikortól legalább két alapszolgáltatási feladat – e fejezet szerinti 
feltételeknek megfelel  – ellátásában részt vesz. 

A Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerz dés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladatra támogatás nem vehet  igénybe, de az érintett települési önkormányzatokat – az 
1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. 

a) Családsegítés
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Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 288 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
családsegítés feladatának ellátásáról. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vev  települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
családsegít t. 

b) Szociális étkeztetés

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális 
étkeztetés feladatának ellátásáról. 

A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi 
társulást. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

c) Házi segítségnyújtás

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 60 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/f
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi 
segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. A 
támogatás arra az ellátotti létszámra is igényelhet , amely a külön jogszabályban foglalt 
szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja. Egy 
település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett 
feladatellátást lehet figyelembe venni. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott települési 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vev  települési önkormányzatok 
e feladatra m ködési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. 

d) Id skorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens személyek és a 
hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az 
id skorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a 
fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi 
szint  biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhet
támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vev k száma alapján illeti 
meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  alapszolgáltatási feladatok 
ellátása és megszervezése során felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz, 
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak 
támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 000 forint/f

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség 
területén valamennyi – korábban települési önkormányzat által fenntartott –, a gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában m ködjön: 

– a helyettes szül i hálózat, 
– a gyermekek átmeneti otthona, 
– a családok átmeneti otthona. 
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E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott 
szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A 
társult formában történ  intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 

– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy 
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról intézményi társulások 

gondoskodnak. 

A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag

a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott 
intézményben, továbbá 

b) intézményi társulás által fenntartott – 2008. évben e jogcímen támogatásban 
részesül  – intézményben 

ellátottak után vehet igénybe. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vev
intézményi ellátottak után illeti meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  intézmények fenntartása során 
felmerül  m ködési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 
támogatása

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/f

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/f

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következ  egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészít  szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelel en intézményfenntartóként, 
vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján lát el: 

– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vev  települések 0-17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása 
esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település 
vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet 
figyelembe venni. 
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerz dés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladatra támogatás nem vehet  igénybe, de az érintett települési önkormányzatokat – az 
1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. 
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelel  feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek 
foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési 
feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közm vel dési 
feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános 
könyvtárral nem rendelkez , könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészít
szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelel  – települési önkormányzatok számát 
lehet figyelembe venni. 

A könyvtári szolgáltató helynek 

a) 1 500 f  vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két 
napon, hetente összesen minimum hat órás, 

b) 1 500 f  feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen 
minimum tizenkét órás 

nyitvatartást kell biztosítania. 

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi 
programok szervezése során felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz használható 
fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható 
könyvtárbusz m ködtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató 
hellyel rendelkez  települési önkormányzat olyan településrészen biztosítja a 
feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen 
közelíthet  meg. 

A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy b vítéshez is, amely lehet vé teszi, 
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is m ködhessen. 
Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is m ködik, a nyitvatartási 
id re vonatkozó kötelezettség közm vel dési programok szervezésével és tartásával is 
teljesíthet . A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefügg  kiadásokra fordítható. 

2.8. A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 63 200 forint/költségvetési szervek száma alapján 

számított mutatószám 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény, az államháztartásról szóló jogszabályok, valamint a 
költségvetési szervek bels  ellen rzésér l szóló kormányrendelet szabályai alapján – a 
Kiegészít  szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelel en – gondoskodik a bels
ellen rzési feladat ellátásáról. 

A többcélú kistérségi társulás biztosítja a bels  ellen rzési feladat ellátásában részt vev
települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyz ségeinek, 
önmaga és munkaszervezetének bels  ellen rzését, valamint a települési önkormányzatok, 
intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti 
jelleg  ellen rzését. 
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A többcélú kistérségi társulást a bels  ellen rzési feladat ellátásában részt vev  települési 
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint: 

– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, a többcélú 
kistérségi társulás és költségvetési szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által 
fenntartott intézmények 2007. január 1-jét követ  átszervezése során létrejött 
tagintézményeinek, továbbá a 3 500 f  lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint 

– a 3 500 f  lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei 
közül legfeljebb a 3 500 f  lakosságszám alatti települési önkormányzatok 
költségvetési szerveivel azonos számú költségvetési szerv után igényelhet . 

Az alaptámogatás kétszerese vehet  igénybe a 3 500 f  lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi 
társulás saját feladatellátásában gondoskodik a bels  ellen rzési feladatok ellátásáról. 

A támogatás felhasználható a bels  ellen rzési feladat szervezése és ellátása során 
felmerül  m ködési és felhalmozási kiadásokhoz. 

Kiegészít  szabályok:

1. Általános szabályok

1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2-2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások 
közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, 
vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét. 

1.2. A 2.2-2.6. és 2.8. pont szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthet k 
ellátottnak, amelyt l a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészít  szabályok 
1.1. pontja szerinti feltételeket. Amennyiben egy feladat esetében 2012. december 31-e 
el tt részben vagy a kistérség egészében megsz nik a feladatellátás, illetve nem teljesülnek 
– a feladatellátásra vonatkozó – e fejezet szerinti feltételek, úgy a többcélú kistérségi 
társulás – részben vagy egészben – nem jogosult az adott feladat vonatkozásában 
támogatásra. Amennyiben az adott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás 
támogatásra nem jogosult, és ennek következtében nem tudja teljesíteni az 1.1.1. pontban 
foglalt feltételeket, úgy nem jogosult az e fejezetben meghatározott támogatások 
igénybevételére. 

1.3. A 2.2. pontban szerepl  feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú 
kistérségi társulás Közokt. tv. 85. § (4) bekezdése szerinti – két évnél nem régebben 
felülvizsgált – önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa. Amennyiben a kistérségben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez  gyermek, tanuló beiskolázása 
meghiúsul, úgy a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra. 

1.4. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-2.8. pontjai szerinti 
támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelel en – felhasználhatja az általa 
vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-2.8. pontok szerint normatív 
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támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást 
kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészít  szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesít  azon intézményekre fordíthatja, amelyek után 
támogatásban részesült. 

1.5. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú 
kistérségi társulás igényli, amely: 

– a 2.2.-2.3. pontok, a 2.4. pont b) alpontja, a 2.4. pont d) alpontja és 2.5. pont 
szerinti feladatok esetében az ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy 
amelynek tagja az intézményi társulás székhely települése, 

– a 2.4. pont a) alpontja, a 2.4. pont c) alpontja és a 2.6. pont szerinti feladatoknál e 
szolgáltatásokat a kistérségen kívüli települések lakosai számára biztosítja, 

– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok 
költségvetési szervei számára biztosítja. 

A 2.4. pont szerinti feladatok esetében a kistérség határán átnyúló települések esetében nem 
feltétel, hogy a többcélú kistérségi társulás által ellátott – legalább két szociális 
alapszolgáltatási – feladatban részt vegyenek. 

1.6. Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami 
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszer en 
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembevételével történik. 

1.7. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2011. január 1-jei állapot szerint, a települési 
önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012. január 1-jei állapot szerint kell figyelembe 
venni. Az e fejezet szerinti támogatásokat a Tkt. tv. 2012. január 1-jén hatályos melléklete 
szerinti kistérségekben megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik. 

1.8. Az e fejezet 2.3-2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi 
társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban. 

2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó 
támogatásokkal összefügg  szabályok

2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – 
intézményi társulás e pont szerinti feltételeket teljesít  intézményt tart fenn, igényelheti a 
2.2.1. pont szerinti támogatásokat. Azon települési önkormányzatokat, melyek önállóan 
tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az esetben lehet a többcélú kistérségi társulás 
közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe venni, ha az 
intézmények teljesítik a Kiegészít  szabályok 2.1.1. pont a), illetve c) alpontjai és a 
Kiegészít  szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti feltételeket. 

2.1.1. Az óvodákban 

a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 

– a 2012/2013. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együttesen 
a 75%-át; 
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b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi 
társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 f t, 
az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 

– a 2012/2013. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 65%-
át; 

c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú települési önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el 
kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
csoport átlaglétszámnak 

– a 2012/2013. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 
100%-át. 

2.1.2. Az iskolákban 

a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának 

– a 2012/2013. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 75%-át; 

b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 f t, valamint az 
oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak 

– a 2012/2013. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamokon együttesen a 65%-át; 

c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú települési önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell 
érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak 

– a 2012/2013. tanévben az 5-8. évfolyamokon együttesen a 100%-át, az 1-
4. évfolyamokon együttesen a 75%-át; 

d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes 
iskolaként m ködik, úgy a 2012/2013. tanévben a 9-13. évfolyamokon az osztályokra 
vonatkozó – a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszám 100%-a – átlaglétszámok egyes osztályokba járó tanulók számával 
súlyozott átlagát szükséges kiszámítani. Az intézményben tanulók átlaglétszámának el 
kell érnie az így kiszámított átlagot. 

2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, 
amelyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai 
kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelhet 
támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 
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– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja 
fenn, 

– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló 
csoportok, tanulócsoportok számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok 
megfelelnek a fenti – átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak, 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 
2012/2013. nevelési évben és tanévben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65%-
át, 

– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett csoport van, amely eléri az el z  bekezdés szerinti létszámot, úgy a 
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is 
beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65%-át. 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok a nem nemzetiségi csoportokkal, osztályokkal is egybeszámíthatók az 
átlaglétszám-feltételek teljesülésének érdekében. 

2.1.4. Nem vehet  igénybe a közoktatási feladatra támogatás a Kiegészít  szabályok 
2.1.1.-2.1.3. pontjai szerinti feltételeket teljesít , 

– 2009. január 1-jét követ en intézményi társulás vagy többcélú kistérségi 
társulás fenntartásába kerül , továbbá 

– 2009. január 1-jét követ en a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 15. pontja 
szerinti intézményátszervezésben érintett 

közoktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók után, ha 

a) a fenntartó intézményi társulás székhely települése nem egyezik meg a 
közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, vagy 

b) az általános iskolai feladatot is ellátó – intézményi társulás vagy többcélú 
kistérségi társulás által fenntartott – közoktatási intézmény a székhelye szerinti 
településen nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal m ködik, vagy 

c) a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai 
nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) több önálló 
OM azonosítóval rendelkez  intézményt tart fenn. 

A fenti esetekben az intézményi társulásban tag települési önkormányzatokat – az 
1.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás 
közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. 

2.2. A Kiegészít  szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesít  óvodákat és 
általános iskolákat fenntartó intézményi társulásban tag települési önkormányzatokat az 
ebben a pontban meghatározott esetekben – az 1.1.2. pontban meghatározott feltételek 
teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában 
részt vev  tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók 
után azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhet . 
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2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás 
gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két f vel lehet kevesebb a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 

– a 2012/2013. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban a 75%-ánál. 

2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi 
társulás gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két f vel 
lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak: 

– a 2012/2013. tanévben indított 1-4. és 5-8. évfolyamon együttesen a 75%-ánál. 

2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik: 

– a 2012/2013. nevelési évben az óvodai csoportok és az általános iskola 1-
4. évfolyam esetén a csoportok, illetve az osztályok átlaglétszáma együttesen 
eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
csoport/osztály átlaglétszámnak az 50%-át, 

– amennyiben az 5-8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy 
2012/2013. tanévben az 5-8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma 
együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át. 

2.3. A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a 
támogatás szempontjából: 

2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkez  intézmény 
tekintend  egy intézménynek. Az átlaglétszám számítás és támogatás szempontjából az 
azonosító számmal rendelkez  tanulók és alkalmazottak, valamint az óvodai nevelésben 
és korai fejlesztésben, gondozásban részesül  gyermekek vehet k figyelembe. 

2.3.2. A gyermekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 1. számú melléklet 
Második rész 1. a), b), d) és f) pontjaiban és a 3. számú melléklete II. rész 3. pontjában 
foglalt el írásokat is figyelembe kell venni. 

2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont és a nem 
összevont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1-
4. évfolyamán az összevont és a nem összevont osztályokra vonatkozóan együttesen kell 
teljesíteni. Az összevont csoportokat, illetve 1-4. évfolyamon az összevont osztályokat 
egy csoportként, illetve osztályként kell figyelembe venni. 

2.3.4. Az 5-8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából nem ismerhet  el. Ezen intézményeket fenntartó települési 
önkormányzatokat nem lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat 
ellátásában részt vev  tagjaként figyelembe venni. 

2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat 
az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

2.3.6. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete 
közötti, a NATO Légiszállítást Kezel  Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén 
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való településér l és m ködésér l szóló Megállapodás kihirdetésér l szóló törvény 
szerinti szerz dés alapján Magyarországra érkez  delegáció gyermekei és tanulói részére 
szervezett csoportokat, osztályokat az átlaglétszám és a támogatás szempontjából 
figyelmen kívül kell hagyni. 

2.3.7. Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati 
fenntartásban – nem m ködik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok 
tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehet  figyelembe. 

2.3.8. Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn óvodát, illetve 
általános iskolát, kizárólag abban az esetben lehet közoktatási intézményi társulás 
tagjaként átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelembe venni, ha más, 
területén m köd  óvodát, illetve általános iskolát intézményi társulás székhelyeként tart 
fenn. 

2.3.9. Az óvodai nevelésben részesül  azon gyermekek után is igénybe vehet
támogatás, akik 2012. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételek megléte esetén – a felvételükt l számított hat hónapon belül a harmadik 
életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkés bb december 31-éig az óvodai 
nevelést igénybe veszik. Azon gyermekek után, akik negyedik és ötödik életévüket 
betöltötték és a 2012/2013. nevelési évben legkés bb december 31-éig az óvodai nevelést 
igénybe veszik, szintén igényelhet  a hozzájárulás. 

2.3.10. Az els  nevelési évet kezd  óvodások között két gyermekként kell figyelembe 
venni azokat a bölcs dés korú, második életévüket betölt  gyermekeket is, akiknek 
nevelését a Közokt. tv. 33. § (14) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcs de intézmény 
keretei között biztosítják. 

2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthet
ellátottnak, ha a településen található valamennyi – települési önkormányzat, intézményi 
társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában lev  – közoktatási intézmény 
2012. évben teljesíti a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér l szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény 8. mellékletének III. fejezetében foglalt és e törvény 8. melléklet 
III. fejezete Kiegészít  szabályainak 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket. 

2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az 
olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehet k igénybe, amelynek alapító 
okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá 
OM azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába 
bejelentkezett és nyilvántartásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel 
az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása 
és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös 
meghatározása. 

2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és 
az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelel  közoktatási statisztikai adatokra 
és az azt megalapozó el írt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó 
okmányokra épül. 

2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói 
jogviszony szünetelése esetén nem igényelhet k. 
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2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó 
támogatások megállapítása – az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és az 
ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú 
kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megel z  év október 1-jei közoktatási 
statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó 
létszámok figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve 
többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett ellátottak, oktatottak 2011/2012. tanévi 
nyitó létszámát és a 2012/2013. tanévi nyitó létszámát kell figyelembe venni. 

Az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdésének 
hónapjától támogatás vehet  igénybe: 

– a 2011/2012. tanév tekintetében id arányosan, legfeljebb 8 hónapra, 
– a 2012/2013. tanév tekintetében id arányosan, legfeljebb 4 hónapra. 

Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén 
figyelembe vett, a 2011/2012. tanévben és a 2012/2013. tanévben utaztatott gyermekek, 
tanulók számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezet jének 
adatszolgáltatása alapján. 

2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejleszt  felkészítés esetében 
az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következ k szerint történik: az 
ellátottak 

– 2012. január 1-je és 2012. augusztus 31-e közötti száma: az ezen id szakban a 
felösszesített heti ellátotti létszám osztva a 2012. év ellátási heteinek számával, 

– 2012. szeptember 1-je és 2012. december 31-e közötti száma: az ezen id szakban 
a felösszesített heti ellátotti létszám osztva a 2012. év ellátási heteinek számával. 

Ellátási hétnek 

– 2012. január 1-jét l 2012. június 30-áig tartó id szakra vonatkozó tanítási heteket, 
továbbá 

– 2012. szeptember 1-jét l 2012. december 31-éig tartó id szakra vonatkozó tanítási 
heteket 

tekintjük. 

Az ellátotti létszámban egy héten egy gyermek, tanuló csak egyszer vehet  figyelembe. 

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefügg
szabályok

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátását biztosíthatja: 

– intézményfenntartóként, 
– szervez  tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti –

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma az étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali 

intézményi ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 f . 
Amennyiben ez azért nem teljesíthet , mert a többcélú kistérségi 
társulásban a feladatot vállaló települési önkormányzatok együttes 
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lakosságszáma nem éri el a 3 000 f t, úgy közvetlenül a többcélú kistérségi 
társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= feladatellátásában részt vev  települési önkormányzatok önállóan e feladat 
ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat 
ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel, 

– a Szoctv. 120-122. §-a alapján kötött szerz dés útján, kivéve a 2.4. pont 
b) alpontja szerinti szociális étkeztetést, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján, kivéve a 2.4. pont b) alpontja szerinti szociális étkeztetést. 

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú 
kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának 
intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási 
megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi 
társulással külön megállapodást köt  települési önkormányzat vagy intézménye m ködési 
engedélyének legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell 
kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 3000 f nek kell 
lennie. További feltétel, hogy azon települési önkormányzatok és intézményeik, melyek 
területén a többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – 
külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális 
alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel. 

3.3. A szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 
ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel; elszámoláskor az étkeztetésben részesül k 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak 
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott egy 
ellátási napon csak egyszer vehet  figyelembe. 

3.4. A házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 
ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel; elszámoláskor a házi segítségnyújtásban 
részesül k gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának 
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott egy ellátási 
napon csak egyszer vehet  figyelembe. 

3.5. Az id skorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékos és demens 
személyek, és a hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén az ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel; elszámolásnál 
az id skorúak, a hajléktalanok, a demens, valamint a fogyatékos személyek esetében a 
naponta ellátottak, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek esetében a Szoctv. 94/B. §-a, 
illetve a 94/D. §-a szerinti, az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak – gondozási 
napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített – számának (a heti 6, 
illetve heti 7 napos nyitva tartással m köd  intézmények a 6, illetve 7 nap) alapulvételével 
számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a 
m ködési engedélyben szerepl  létszám erejéig vehet  figyelembe. A hajléktalanok számára 
nappali ellátást nyújtó intézményben (nappali meleged ) az elszámolás alapja a külön 
jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított létszám, amely naponként 
nem lehet több a m ködési engedélyben szerepl  fér helyszám háromszorosánál. 
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3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátásáról gondoskodhat: 

– intézményfenntartóként, 
– szervez  tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott 

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma legalább 5 000 f . Amennyiben ez azért nem teljesíthet , 

mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló települési 
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 f t, úgy 
közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást 
biztosítania, 

= feladatellátásában részt vev  települési önkormányzatok önállóan e feladat 
ellátását nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat 
ellátásához kapcsolódó m ködési engedéllyel, 

– a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerz dés útján, továbbá 
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás 

székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
útján. 

3.7. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön 
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének 
önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú 
kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat 
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást köt  települési 
önkormányzat vagy intézménye m ködési engedélyének legalább további két települési 
önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések 
lakosságszámának együttesen legalább 5 000 f nek kell lennie. További feltétel, hogy azon 
települési önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás 
a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – 
gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához 
kapcsolódó m ködési engedéllyel. 

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozási feladatról a feltételeknek megfelel en gondoskodik és a feladat ellátásához e 
fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhet . 

3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 366-
tal; elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

3.10. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális 
intézményben, bölcs dében, családi napköziben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történ
felvétel napjával kezd dik és annak végleges elhagyásával fejez dik be. A gondozási napok 
számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollév ket is figyelembe 
kell venni. Az intézményi jogviszony – a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve 
– egy évi folyamatos távollét esetén megsz nik. 
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3.11. A 2.3.-2.6. pontokban szerepl  feladatok után abban az esetben igényelhet  a 2.3.-
2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt 
feltételeket teljesít  szolgáltató: 

– a 2.4. és 2.6. pontokban szerepl  feladatok esetében legkés bb 2012. január 31-
éig, 

– a 2.3. és 2.5. pontokban szerepl  feladatok esetében az ott megjelölt feltételek 
szerint 

rendelkezik az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységre külön jogszabály szerinti érvényes és hatályos m ködési 
engedéllyel. 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezd dik meg, illetve a fenntartó a feladat 
ellátásához szükséges m ködési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület 
b vül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után 
id arányos támogatás igényelhet . Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a 
m ködési engedély hatálybalépését követ  hónap els  napja. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) m ködési engedélye(i) legalább a 
Kiegészít  szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek). 

3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.-2.6. pontokban foglalt feladatok 
ellátását a Ttv. 8. §-a, 9. §-a és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a 
m ködési engedély egy példányával a társulásban részt vev  valamennyi települési 
önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

3.13. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás nem igényelhet  azonos id szakban, 
ugyanazon ellátott után az id skorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és 
demens személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához kapcsolódó 
támogatással. 

3.14. A szociális étkeztetéshez kapcsolódó támogatás nem igényelhet  azonos id szakban, 
ugyanazon ellátott után a pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos és demens 
személyek, és hajléktalanok nappali intézményi ellátásához kapcsolódó támogatással. 

4. A mozgókönyvtári és közm vel dési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással 
összefügg  szabályok 

A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, 
nyilvános könyvtárral nem rendelkez  – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – 
települési önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári 
szolgáltatásokat: 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkez  települési önkormányzatok nyilvános 
könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári 
szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerz dést köt a szolgáltatóval. 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkez  települési önkormányzatok (vagy a 
többcélú kistérségi társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról 
gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány 
elhelyezhet , a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a 
megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók. 
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– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári 
szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános 
könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcserér l, a 
megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz 
m ködtetésér l. 

– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár 
által kialakított kistérségi információs portál m ködtetéséhez is – kapcsolódva a 
Rokka (kulturális fonál) és a Portál programhoz. 

5. A bels  ellen rzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefügg  szabályok 

5.1. A többcélú kistérségi társulás a bels  ellen rzési feladat ellátásáról 

– saját feladatellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti 
feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet 
feladatával megbízott önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve küls
szolgáltató bevonásával, 

– intézményi társulás(ok) útján 

gondoskodik. 

5.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a bels  ellen rzés biztosításáról intézményi 
társulások útján gondoskodik, úgy az egyes intézményi társulásban legalább hét települési 
önkormányzatnak részt kell vennie. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások 
szakmai munkáját az ellen rzési programok készítésére, az ellen rzés lebonyolítására, 
realizálására vonatkozó bels  ellen rzési módszertan összehangolásával segíti. 

5.3. A támogatásnál elismerhet  költségvetési szervek száma meghatározásánál figyelembe 
veend  id pontok: 

– Az 1.2. pontban meghatározott feltételek 2012. január 31-éig történ  teljesítése 
esetén 2012. január 31-e. 

– A 2012. január 31-ét követ en megkezdett feladatellátás esetén, az azt megel z
hónap utolsó napja. 



9. melléklet a 2011. évi CLXXXVIII. törvényhez
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A központi alrendszer azon el irányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül 
eltérhet az el irányzattól

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az el irányzattól:1.

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
A büntet eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. 
jogcím-csoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcím-csoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 5. alcím, 4. jogcím-csoport)
Céltartalékok (24. cím)

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím)

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
B ncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Kárrendezési célel irányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcím-csoport)

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Peres ügyek (25. cím)

XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM  fejezetben
Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcím-csoport)
GYES-en és GYED-en lév k hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 
7. jogcím-csoport)
Családi támogatások (21. cím, 1. alcím)
Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások (21. cím, 3. alcím)
Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcím-csoport)

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben
Lakástámogatások (29. cím)
Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím)
Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím)
Fogyasztói árkiegészítés (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcím-csoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcím-csoport)
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Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcím-csoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. 
jogcím-csoport)
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. 
jogcím-csoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcím-
csoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35. cím, 2. alcím, 5. 
jogcím-csoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Kezesi felel sségb l ered  kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Konszernfelel sség alapján történ  kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Egyéb bírósági döntésb l ered  kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Egyéb szerz déses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport)
Egyéb jogszabályból ered  kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcím-csoport)
Átcserélhet  kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím)
Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív támogatások (14. cím, 2. alcím)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Szolgálatfügg  nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcím-csoport)
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Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nemzetközi egyezményb l ered  és külföldön történ  ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím, 
7. jogcím-csoport)
Kifizet helyeket megillet  költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. jogcím)
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. jogcím)
Orvosspecifikus vények (2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. jogcím)
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. 
jogcím-csoport, 5. jogcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)

Az el irányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphet :2.

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE  fejezetben
Joger sen megállapított kártérítések célel irányzata (3. cím, 4. alcím)

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Válságkezel  és békem veletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 
(8. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcím-
csoport)

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Beruházás ösztönzési célel irányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcím-csoport)
Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcím-csoport)
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3. 
jogcím-csoport)
A vasúti pályahálózat m ködtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. jogcím-
csoport)

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
Startmunka-program (8. cím)

Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében 
illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lép  átcsoportosítási 
szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehet ségek kimerültek, az együttes 
eredeti támogatási el irányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján 
túlléphet :

3.

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Uniós programok kiegészít  támogatása (20. cím, 4. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím)

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcím-csoport)

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben
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Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek (2. cím, 3. alcím)
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttm ködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós el irányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter  támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-
csoport)
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport)

A nyugdíjszer  ellátásban részesül  személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával 
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felel s 
miniszter engedélyével túlléphet :

4.

XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM  fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport)
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millió forint
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

EU forrás EU forrás EU forrás EU forrás EU forrás EU forrás EU forrás EU forrás
Gazdaságfejlesztés Operatív Program 87 903,8 85 271,4 90 707,2 92 166,9 102 202,9 100 304,3 203 548,4 762 104,9
Közlekedés Operatív Program 94 888,0 145 481,3 226 218,4 264 775,3 276 079,7 323 425,8 287 784,2 1 618 652,8
Társadalmi megújulás Operatív Program 142 248,4 131 041,0 131 610,0 123 374,1 125 355,7 132 248,1 139 407,7 925 284,9
Államreform Operatív Program 7 300,3 6 402,5 6 046,6 5 123,7 4 549,3 4 570,9 4 817,8 38 811,0
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 16 408,0 14 729,4 14 332,8 12 779,6 12 191,1 11 977,7 12 646,6 95 065,3
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 68 865,8 66 830,0 71 117,8 72 289,8 80 191,5 77 581,3 37 299,3 474 175,5
Környezet és energia Operatív Program 52 543,5 95 788,6 161 392,2 192 418,1 197 869,2 206 560,3 217 357,9 1 123 929,8
Nyugat-dunántúli Operatív Program 16 386,8 15 902,4 16 922,7 17 201,6 19 081,8 18 460,7 19 538,9 123 495,1
Közép-dunántúli Operatív Program 17 947,5 17 416,9 18 534,4 18 839,9 20 899,2 20 218,9 21 399,7 135 256,5
Dél-dunántúli Operatív Program 24 916,2 24 179,7 25 731,0 26 155,1 29 014,0 28 069,6 29 708,9 187 774,4
Dél-alföldi Operatív Program 26 456,0 25 674,0 27 321,2 27 771,5 30 807,0 29 804,3 31 544,9 199 378,9
Észak-alföldi Operatív Program 34 454,4 33 435,9 35 581,1 298 917,2 40 120,8 38 814,9 41 081,7 522 406,0
Észak-magyarországi Operatív Program 31 933,3 30 989,3 32 977,6 33 521,1 37 185,1 35 974,8 38 075,7 240 657,0
Közép-magyarországi Operatív Program 124 365,5 97 845,0 78 413,6 45 364,4 12 182,0 12 408,7 12 664,5 383 243,6
Végrehajtás Operatív Program 3 432,4 7 189,1 12 620,4 14 991,5 15 041,3 15 521,4 16 031,2 84 827,3
Összesen 750 050,1 798 176,3 949 527,1 1 245 689,8 1 002 770,6 1 055 941,7 1 112 907,3 6 915 062,9

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keret-el irányzatai 143 450,7 135 053,3 147 897,4 145 677,9 147 305,4 151 247,3 156 967,7 1 027 599,7

A Halászati Operatív Program keret-el irányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 683,1 1 832,6 1 675,8 1 756,1 10 221,6

Kötelezettségvállalási keret-el irányzatok

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-el irányzatai
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A közalkalmazotti fizetési osztályok els  fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, 
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 

2012. évben 

Fizetési Fizetési osztályok 

fokozatok A B C D E F G H I J 

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500 

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600 

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350 

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100 

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850 

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600 

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200 

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825 

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450 

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075 

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700 

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325 

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025 

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725 
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A megyei önkormányzatok m ködésének támogatása 

EL IRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint
millió forint

Megyei önkormányzatok M ködési 
támogatás 

Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 
Békés Megyei Önkormányzat 239,9 
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat   318,1 
Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 
Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 
Gy r-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 
Heves Megyei Önkormányzat 226,8 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 
Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 
Pest Megyei Önkormányzat 452,1 
Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 
Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 
Vas Megyei Önkormányzat 214,6 
Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 
Zala Megyei Önkormányzat 221,8 
Összesen 4 891,3 



2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól*

Az Országgyûlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát.

A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok

megvalósításához, elõsegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

Az Országgyûlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai elõtt, az Alaptörvényben meghatározott

önkormányzati jogok kiteljesítése, a helyi önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtése, a nemzeti együttmûködés

erõsítése, a települések önfenntartási képességének elõsegítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének

erõsítése érdekében – figyelembe véve a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglalt alapelveket – az Alaptörvény

végrehajtására, az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 51. § (2) és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése

alapján a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

1. választópolgár: aki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

2. kormányhivatal: a helyi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fõvárosi vagy megyei kormányhivatal,

3. képviselõ-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat.

Alapvetõ rendelkezések

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut

az állampolgári felelõsségérzet, kibontakozik az alkotó együttmûködés a helyi közösségen belül.

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körû nyilvánosságot teremtve kifejezi és

megvalósítja a helyi közakaratot.

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok)

választópolgárainak közösségét illeti meg.

(2) Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a

fõvárosi kerületekben mûködnek.

(3) A fõvárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat.

(4) A választópolgárok választott képviselõik útján és a helyi népszavazáson történõ részvételükkel gyakorolják az

önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

4. § A helyi közügyek alapvetõen a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a

lakossággal való együttmûködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörök

jogszerû gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül.

6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

a) támogatja a lakosság önszervezõdõ közösségeit, együttmûködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben

való széles körû állampolgári részvételt;

b) erõsíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetõségeit és hasznosítja saját erõforrásait;

c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el.
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7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv a helyi önkormányzat megkeresésére

harminc napon belül érdemben köteles válaszolni.

(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles

a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkezõ szervhez és errõl a megkeresõ helyi

önkormányzatot egyidejûleg tájékoztatni.

8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:

a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetõségeik szerint hozzájárulni

a közösségi feladatok ellátásához;

b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvetõ szabályait.

(2) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek

tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszemûen, a kölcsönös együttmûködés elvét figyelembe véve,

a társadalmi rendeltetésüknek megfelelõen kell gyakorolni.

II. FEJEZET

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

Önkormányzati feladat- és hatáskörök

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelezõ és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat – a helyi képviselõ-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden

olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként

vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt

helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezõen elõírt önkormányzati feladat- és

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3) A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján

elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fõvárosnak és kerületeinek, valamint

a megyei önkormányzatnak egymástól eltérõ feladat- és hatáskörei lehetnek.

(2) Törvény a kötelezõ feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör

jellegét, a helyi önkormányzatok eltérõ adottságait, különösen

a) a gazdasági teljesítõképességet;

b) a lakosságszámot;

c) a közigazgatási terület nagyságát.

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejûleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális

szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítõképességû, lakosságszámú települési önkormányzat számára elõírt kötelezõ feladat- és

hatáskör ellátását – annak egyetértésével – más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja,

ha azt

a) a lakossági igények indokolják;

b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;

c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül

képes ellátni.

(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselõ-testülete – a feladat- és hatáskör eredeti

címzettjének elõzetes egyetértése esetén – rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás

tervezett idõpontját megelõzõen legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét

a kormányhivatal – indokolt esetben más állami szervek bevonásával – törvényességi felügyeleti eljárás keretében

vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérõ rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének idõpontja

a döntést követõ év január 1. napja.
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(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstõl igényelheti a vállalt

feladattal arányos fedezet biztosítását.

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetõk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,

kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok

és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármûvek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, elõadó-mûvészeti

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás

megelõzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés

és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelõk, õstermelõk számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetõségeinek

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetõségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közremûködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhõszolgáltatás.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati

feladatot is megállapíthat.

14. § A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem

rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben –

biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévõ személy feladatellátásba történõ bevonását.

16. § Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy

a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggõ

beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány döntése ellen az érintett önkormányzat

képviselõ-testülete a Fõvárosi Törvényszékhez fordulhat. A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához

szükséges, tulajdonát érintõ intézkedések tûrésére.

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok

17. § (1) A települési és a fõvárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelmérõl kényszerítõ

eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fõvárosi önkormányzat területe

szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal kötött írásbeli együttmûködési megállapodás alapján,

a rendõrség szakmai felügyeletével végzi.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhetõ feladatokat, az alkalmazható kényszerítõ eszközöket,

az együttmûködési megállapodásra, valamint a szervezet mûködésére vonatkozó szabályokat, továbbá az

e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg.

(4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokról nem

önálló szervezet létrehozásával gondoskodik.

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a fõpolgármester, a megyei

közgyûlés elnöke, valamint a jegyzõ

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi

irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke, a jegyzõ az (1) bekezdés szerinti államigazgatási

feladat- és hatáskörében jár el, a képviselõ-testület, közgyûlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

III. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, SZERVEIK ÉS MÛKÖDÉSÜK

Értelmezõ rendelkezés

19. § E fejezet alkalmazása során:

a) a képviselõ-testület, közgyûlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetõi

megbízás joga – a megyei közgyûlés elnökének választása kivételével – magában foglalja a felmentés, a megbízás

visszavonásának jogát;

b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetõi megbízás, felmentés, vezetõi megbízás visszavonása, az

összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével

minden más munkáltatói jogot kell érteni.

A települési önkormányzatok

20. § (1) A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság

alapvetõ létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetõségeit biztosítják.

(2) A nagyközségi címet használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek a törvény hatálybalépésekor nagyközségi

címmel rendelkeztek, továbbá, amelyek területén legalább háromezer lakos él.

21. § (1) A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat – törvényben meghatározottak szerint – olyan

közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan,

hatékonyan és a szakmai szabályok elõírásainak megfelelõen képes biztosítani.

(2) A megyei jogú város települési önkormányzat, amely – törvényben meghatározottak szerint, az abban foglalt

kivételekkel – azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére

kiterjednek.

(3) Megyei jogú város a megyeszékhely város és az Országgyûlés által e törvény hatálybalépése elõtt megyei jogúvá

nyilvánított város.

(4) A megyei jogú város képviselõ-testülete a közgyûlés.

A fõváros és kerületei

Általános rendelkezések

22. § (1) Budapest fõváros kétszintû önkormányzata (a fõváros önkormányzati rendszere) a fõvárosi és a kerületi szintû

önkormányzatokból áll.
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(2) A fõvárosi, valamint a fõvárosi kerületi önkormányzatok önkormányzati alapjogaikat tekintve egyenlõek, feladat- és

hatásköreik egymástól eltérnek.

(3) A fõvárosi önkormányzat olyan önkormányzat, amely a települési és a területi önkormányzat feladat- és hatásköreit is

elláthatja. A fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete a közgyûlés. A közgyûlést a fõpolgármester képviseli.

(4) A fõváros területe kerületekre tagozódik, minden fõvárosi kerületben települési önkormányzat mûködik.

(5) A fõvárosban fõpolgármesteri hivatal, a fõvárosi kerületben polgármesteri hivatal mûködik. A fõpolgármesteri hivatalt

a fõjegyzõ, a kerületi polgármesteri hivatalt a jegyzõ vezeti. A fõvárosban és a fõvárosi kerületben több aljegyzõ is

kinevezhetõ.

(6) Törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet egyes államigazgatási ügyeket a fõváros egészére

kiterjedõ illetékességgel a fõpolgármester hatáskörébe utalhat.

Feladat- és hatásköri szabályok

23. § (1) A fõvárosi önkormányzat az e törvényben meghatározottak szerint ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési,

valamint területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a fõváros egészét érintik,

vagy amelyek a fõvárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak.

(2) A fõvárosi önkormányzat látja el – a (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint – a fõváros egészét,

valamint a több kerületét érintõ helyi önkormányzati feladatokat.

(3) A fõvárosi kerületi önkormányzatok – törvény keretei között – önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat

megilletõ valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fõvárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és

hatáskörébe, valamint ellátják az (1) bekezdésbe nem tartozó településfejlesztési, valamint településrendezési és

településüzemeltetési feladatokat.

(4) A fõvárosi önkormányzat feladata különösen:

1. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben

fontos szerepet játszó fõútvonalak, sugár- és gyûrûirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok,

kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a

közterület-felügyelet mûködtetése, illetve a fõváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelõi és üzemeltetõi

feladatok ellátása, forgalomszervezés;

2. a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés;

3. településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés);

4. szociális ellátások biztosítása;

5. állategészségügyi feladatok;

6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek elnevezése;

7. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

8. fõvárosi szintû sport és szabadidõsport;

9. közvilágítás biztosítása, köztemetõk fenntartása, kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása;

10. helyi közösségi közlekedés biztosítása és mûködtetése, valamint a fõváros területén a parkolás

feltételrendszerének kialakítása;

11. távhõszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),

hulladékgazdálkodás;

12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem;

14. fõvárosi helyi adóval kapcsolatos feladatok;

15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok;

16. az országos szerepkörrel összefüggõ kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,

közmûvelõdési tevékenység támogatása; filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása;

17. a kiemelt kulturális örökség védelme;

18. a hajléktalan ellátás;

19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;

2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;

3. a parkolás-üzemeltetés;
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4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés

1. pontjában meghatározott területet;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;

6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fõvárosi településrendezési terv alapján);

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;

8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;

11. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás

megelõzésének biztosítása;

13. a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

16. a kistermelõk, õstermelõk számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetõségeinek

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetõségét is;

17. kerületi sport és szabadidõsport támogatása, ifjúsági ügyek;

18. közremûködés a helyi közbiztonság biztosításában;

19. nemzetiségi ügyek.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerinti feladatok részletes szabályait, ha e törvény másként nem

rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

(7) A fõvárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a fõvárosi önkormányzat feladat- és

hatáskörét a kerületi önkormányzat vagy azok társulása látja el. A fõvárosi önkormányzat az átadott feladat- és

hatáskörök arányában az ellátásukhoz szükséges anyagi eszközöket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok

társulásának átadni.

24. § A fõvárosi közgyûlés a fõváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi

képviselõ-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követõ egy éven belül minõsített többséggel dönt a

fõvárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról.

A fõváros és kerületei rendeletalkotása

25. § E törvény, továbbá az adott önkormányzati feladat meghatározásáról szóló törvény határozza meg, hogy

rendelkezései végrehajtására a fõvárosi közgyûlés vagy a fõvárosi kerületi képviselõ-testület alkothat rendeletet.

A fõváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása

26. § Helyi adó bevezetésére és mûködtetésére az e törvényben rögzített feladatellátás alapján a fõvárosi és a fõvárosi

kerületi önkormányzat is jogosult. Az adókivetés, bevezetés és mûködtetés rendjét törvény szabályozza.

Megyei önkormányzat

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat

képviselõ-testülete a közgyûlés.

(2) A megyei közgyûlés elnökét a közgyûlés az Alaptörvény 33. cikk (2) bekezdése alapján titkos szavazással választja a

megbízatásának idõtartamára.

(3) A megyei közgyûlés elnöke – pályázat alapján határozatlan idõre – nevezi ki a jegyzõt, a jegyzõ javaslatára az aljegyzõt.

(4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket az (1)–(3) bekezdésben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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A helyi önkormányzati képviselõ

A megbízatás keletkezése és megszûnése

28. § (1) A helyi önkormányzati képviselõ (a továbbiakban: önkormányzati képviselõ) megbízatása, jogai és kötelezettségei

a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszûnésével szûnnek meg.

(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület alakuló ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását követõ

ülésen a képviselõ-testület elõtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és errõl okmányt ír alá.

29. § (1) Az önkormányzati képviselõ megbízatása megszûnik:

a) a megválasztását követõ helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás

esetén az idõközi választás napján;

b) ha a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán már nem választható;

c) az összeférhetetlenség kimondásával;

d) méltatlanság megállapításával;

e) ha az önkormányzati képviselõ, annak az ülésnek az idõpontjától, amelyrõl elsõ ízben távol maradt, egy éven át

nem vesz részt a képviselõ-testület ülésén;

f) lemondással;

g) a képviselõ-testület feloszlatásával;

h) a képviselõ-testület feloszlása esetén, valamint

i) az önkormányzati képviselõ halálával.

(2) Az önkormányzati képviselõ az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel bekövetkezésérõl három napon belül köteles

tájékoztatni a képviselõ-testületet és a kormányhivatalt.

30. § (1) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás

megszûnésének idõpontját az ülés jegyzõkönyvében rögzíteni kell.

(2) Az önkormányzati képviselõ lemondhat a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a

polgármesternek, a fõpolgármesternek, a megyei közgyûlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a

képviselõ-testület következõ ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.

(4) Az önkormányzati képviselõ megbízatása megszûnik a képviselõ által meghatározott, a lemondást követõ egy

hónapon belüli idõpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat

átvételének napján.

31. § (1) Az önkormányzati képviselõi megbízatás megszûnését a 29. § (1) bekezdés c)–e) pontjai esetén a képviselõ-testület a

határozatában állapítja meg.

(2) A képviselõ-testület (1) bekezdés szerinti határozatát kézbesíteni kell:

a) az érintett önkormányzati képviselõnek;

b) a választási bizottságnak;

c) a kormányhivatalnak.

Jogok és kötelezettségek

32. § (1) Az önkormányzati képviselõ a település (fõvárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelõsséggel képviseli a

választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselõk jogai és kötelességei azonosak.

(2) Az önkormányzati képviselõ:

a) a képviselõ-testület ülésén – a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott módon – kezdeményezheti

rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;

b) a képviselõ-testület ülésén a polgármestertõl (alpolgármestertõl), a jegyzõtõl, a bizottság elnökétõl

önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésõbb harminc napon belül

írásban – érdemi választ kell adni;

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzõkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét

rögzíteni kell a jegyzõkönyvben;
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d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselõ-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén.

Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság

legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselõt meg kell hívni.

Kezdeményezheti, hogy a képviselõ-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a

részönkormányzat testületének, a jegyzõnek – a képviselõ-testület által átruházott – önkormányzati ügyben

hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a képviselõ-testületet;

f) a polgármestertõl igényelheti a képviselõi munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekû ügyben

kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni;

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges idõtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a

munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselõ-testület téríti meg, melynek alapján az

önkormányzati képviselõ társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselõ-testület átalányt is megállapíthat;

h) a képviselõ-testület és a képviselõ-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott

speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális

kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselõ-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt

venni;

j) eskütételét követõen három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen;

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt

képviselõi tevékenységérõl.

(3) Az önkormányzati képviselõ e minõségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem hivatkozhat.

33. § Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegõ önkormányzati képviselõ megállapított tiszteletdíját,

természetbeni juttatását a képviselõ-testület – a szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak alapján –

legfeljebb tizenkét havi idõtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés

vagy a megvonás újra megállapítható.

34. § A képviselõ-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselõnek a javaslatára az önkormányzati

képviselõk közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselõ-testület által meghatározott

önkormányzati feladatkörök ellátását.

A helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése

35. § (1) A képviselõ-testület az önkormányzati képviselõnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak

rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

(2) Ha az önkormányzati képviselõ tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegû

tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselõ számára történõ tiszteletdíj megállapítása nem

veszélyeztetheti az önkormányzat kötelezõ feladatai ellátását.

(3) Az önkormányzati képviselõnek a képviselõ-testület képviseletében vagy a képviselõ-testület, továbbá a

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggõ, általa elõlegezett, számlával igazolt, szükséges

költsége megtéríthetõ. A képviselõi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

(4) Az önkormányzati képviselõ tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekbõl nyilvános adat.

Összeférhetetlenség

36. § (1) Az önkormányzati képviselõ, valamint a képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagja nem folytathat olyan

tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

a) aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyûléstõl,

köztársasági elnöktõl, kormányfõtõl, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyûlés, Kormány

alárendeltségébe tartozó szervtõl (vezetõjétõl) kapta;

b) központi államigazgatási szerv vezetõje, köztisztviselõje;

c) kormánytisztviselõ;

d) honvédelmi, rendvédelmi szerv hivatásos vagy szerzõdéses állományú tagja;
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e) jegyzõ (fõjegyzõ), aljegyzõ, azon település önkormányzatánál, ahol önkormányzati képviselõnek

megválasztották a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselõje, alkalmazottja;

f) más települési önkormányzatnál képviselõ;

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével mûködõ gazdasági társaság, továbbá a helyi

önkormányzat tulajdoni részesedésével mûködõ gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfõbb

szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közremûködõje, képviselet ellátására jogosultja;

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfõbb

szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közremûködõje, képviselet ellátására jogosultja.

(2) A települési önkormányzati képviselõ nem lehet a megyei közgyûlés elnöke, alelnöke, fõpolgármester,

fõpolgármester-helyettes.

Összeférhetetlenségi eljárás

37. § (1) Az önkormányzati képviselõ az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok

felmerülésétõl számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak

szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történõ

megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselõ által tett és a jogviszony megszüntetésérõl szóló, az arra jogosult

által írásban megerõsített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott

bizottságnak történõ átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.

(2) Ha az önkormányzati képviselõ az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati

képviselõ vagy bizottság indítványára – az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata

alapján – a képviselõ-testület a következõ ülésén, legkésõbb az összeférhetetlenség megállapításának

kezdeményezését követõ harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló

körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselõ-testület határozatát az önkormányzati

képviselõnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.

(3) Az önkormányzati képviselõ összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél,

melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell

kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az

esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor.

(4) Az önkormányzati képviselõ az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszûnését megállapító képviselõ-testületi

határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat kézhezvételétõl számított

nyolc napon belül a törvényszéktõl.

(5) A bíróság a kérelemrõl – annak beérkezésétõl számított harminc napon belül – nemperes eljárásban, három hivatásos

bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati képviselõt, a keresettel megtámadott határozatot hozó

képviselõ-testület képviselõjét, a kereset elõterjesztõjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további

jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs.

(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselõ összeférhetetlenségének a

kimondását, ha a képviselõ-testület nem dönt az összeférhetetlenségrõl vagy döntése jogszabálysértõ. A bíróság

eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen – annak

kézhezvételétõl számított nyolc napon belül – az érintett önkormányzati képviselõ, valamint a kormányhivatal

fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésrõl, annak beérkezésétõl számított három napon belül a másodfokú bíróság

nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye

nincs.

(7) Az önkormányzati képviselõ tisztsége a képviselõ-testület összeférhetetlenséget megállapító határozata – ha az ellen

a rendelkezésre álló határidõ alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek – meghozatalának napján, jogorvoslati

kérelem elõterjesztése esetén a jogerõs bírósági döntés napján szûnik meg.
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Méltatlanság

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselõ-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselõnek a

megbízatását,

a) akit a közügyek gyakorlásától jogerõsen eltiltottak;

b) akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek;

c) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerõsen elrendelte;

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követõen –

köztartozása áll fenn, és azt az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül – részletfizetés

vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyezõ határozat rendelkezéseinek megfelelõen – nem rendezi;

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített

követelésekért a bíróság jogerõsen megállapította a felelõsségét és a bírósági határozat szerinti helytállási

kötelezettségét nem teljesítette;

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerõs bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy

azt neki felróható módon elmulasztja;

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselõ-testület tudomására.

(2) Az önkormányzati képviselõ köteles az (1) bekezdés a)–g) pontjában foglaltakról, a jogerõs ítélet kézhezvételétõl vagy

az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselõ-testületet

és a kormányhivatalt.

(3) A büntetõeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati képviselõ

bûnösségét megállapító jogerõs ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselõ-testületet és a

kormányhivatalt.

(4) Az önkormányzati képviselõ megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás

rendjérõl szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis).

Az önkormányzati képviselõ az adatbázisba történõ felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követõ

hónap utolsó napjáig köteles a képviselõ-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történõ felvételt követõen megállapítja, hogy az önkormányzati

képviselõ az adatbázisba történõ felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyrõl írásban értesíti a

képviselõ-testületet és a kormányhivatalt.

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás

39. § (1) Az önkormányzati képviselõ megválasztásától, majd ezt követõen minden év január 1-jétõl számított harminc napon

belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselõ saját

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársának, valamint gyermekének

(e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselõ e tisztségébõl

fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és mûködési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban:

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenõrzi. Az önkormányzati képviselõ vagyonnyilatkozata – az

ellenõrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekbõl nyilvános. Az önkormányzati képviselõ és

hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követõen, az elõzõ évre vonatkozó

vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselõnek visszaadja. Az önkormányzati képviselõ

hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek

be az ellenõrzés céljából.

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti.

Az eljárás eredményérõl a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következõ ülésen a

képviselõ-testületet.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felhívására az önkormányzati

képviselõ köteles saját, valamint a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító

adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai

ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követõ nyolc napon belül törölni kell.
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A képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagjaira vonatkozó külön szabályok

40. § (1) A képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagja a megválasztását követõen a képviselõ-testület elõtt
– a képviselõre irányadó szöveggel – esküt tesz, és errõl okmányt ír alá.

(2) A képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagjával szemben fennálló összeférhetetlenségre az önkormányzati
képviselõkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselõ-testület bizottságának nem 
képviselõ tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot,
a képviselõ-testület köteles a határidõ lejártát követõ ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E döntés
ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(3) A képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagjára az önkormányzati képviselõkre vonatkozó méltatlansági
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselõ-testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát
követõ ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. A képviselõ-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye
nincs.

(4) A képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagjára az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjára, természetbeni
juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

A képviselõ-testület

41. § (1) A helyi önkormányzat jogi személy. A képviselõ-testületet a polgármester, a megyei közgyûlés elnöke,
a fõpolgármester képviseli.

(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselõ-testület és szervei biztosítják. A képviselõ-testület szervei:
a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke, a képviselõ-testület bizottságai, a részönkormányzat
testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyzõ, továbbá a
társulás.

(3) Önkormányzati döntést a képviselõ-testület, a helyi népszavazás, a képviselõ-testület felhatalmazása alapján
a képviselõ-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyzõ hozhat.

(4) A képviselõ-testület – e törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára,
a részönkormányzat testületére, a jegyzõre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat,
e hatáskört visszavonhatja.

(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(6) A képviselõ-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint –

költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt:
intézmény) alapíthat, továbbá szerzõdést köthet természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezettel.

(7) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete – amennyiben törvény kivételt nem tesz – kinevezi az intézmény vezetõjét.
(8) Törvény elõírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan

állami vagy többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, amelyben
az állam vagy az önkormányzat többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság többségi tulajdonában álló és
többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.

42. § A képviselõ-testület hatáskörébõl nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés,

vezetõi megbízás;
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerõ címek alapítása;
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztetõ

kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása;
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történõ kiválás, a társulási megállapodás módosítása,

társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történõ kiválás;
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûködésrõl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való

csatlakozás, abból történõ kiválás;
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, mûalkotás állítása;
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
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10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;

11. állásfoglalás intézmény átszervezésérõl, megszüntetésérõl, ellátási, szolgáltatási körzeteirõl, ha a szolgáltatás

a települést is érinti;

12. a települési képviselõ, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá

összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

13. az önkormányzati képviselõi megbízatás megszûnésérõl való döntés, ha a képviselõ egy éven át nem vesz részt

a képviselõ-testület ülésén;

14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;

15. területszervezési kezdeményezés;

16. amit törvény a képviselõ-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

A képviselõ-testület mûködése

43. § (1) A képviselõ-testület az alakuló ülését a választást követõ tizenöt napon belül tartja meg.

(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyûlés alakuló ülését a választást követõ

tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a megyei közgyûlés új elnökének szervezeti és mûködési

szabályzat szerinti megválasztásának idõpontjáig.

(3) A képviselõ-testület az alakuló vagy az azt követõ ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja

szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester elõterjesztése alapján megválasztja a bizottság

vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükrõl, tiszteletdíjukról.

44. § A képviselõ-testület szükség szerint, a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott számú, de évente

legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli idõpontra össze kell hívni a települési képviselõk egynegyedének,

a képviselõ-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetõjének a testületi ülés összehívásának indokát

tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának,

idõpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

45. § A képviselõ-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az

alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri

és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és mûködési

szabályzat rendelkezik a képviselõ-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.

46. § (1) A képviselõ-testület ülése nyilvános.

(2) A képviselõ-testület

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,

fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás adása, annak visszavonása,

fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylõ személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti

érdekét sértené.

(3) A zárt ülésen a képviselõ-testület tagjai, a nem a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyzõ,

aljegyzõ, aljegyzõk, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal

ügyintézõje, az érintett és a szakértõ vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt

nemzetiséget érintõ ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet

elõírhatja, mely esetben kötelezõ az érintett meghívása.

47. § (1) A képviselõ-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselõknek több mint a fele jelen van.

A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerû többséget igénylõ javaslat esetén a jelen levõ önkormányzati képviselõk,

minõsített többséget igénylõ javaslat esetén a megválasztott önkormányzati képviselõk több mint a felének igen

szavazata szükséges. Ennek hiányában a képviselõ-testület a javaslatot elutasította. A betöltetlen önkormányzati

képviselõi helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.
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48. § (1) A képviselõ-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezik.

(3) A képviselõ-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselõk egynegyedének indítványára, továbbá név

szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési

javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a

bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggõ (ügyrendi

javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és mûködési

szabályzat rendelkezik.

(4) A képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást tarthat a

46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.

(5) Az ülésvezetõ megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felõl kétség merül fel, bármely

önkormányzati képviselõ kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

49. § (1) A képviselõ-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen

érinti. Az önkormányzati képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett

önkormányzati képviselõ kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselõ javaslatára a képviselõ-testület

dönt. A kizárt önkormányzati képviselõt a határozatképesség szempontjából jelenlevõnek kell tekinteni.

(2) A képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó

bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényben

meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.

50. § Minõsített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és mûködési

szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselõ kizárásához, az összeférhetetlenség,

valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselõi megbízatás megszûnésérõl való döntéshez, valamint a

46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

51. § (1) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyzõ írja alá.

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és

mûködési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkezõ önkormányzat

rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati

rendeletet a kihirdetését követõen haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszternek.

(3) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt szövegétõl, a polgármester

vagy a jegyzõ kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelõzõen, de

legkésõbb a kihirdetést követõ hatodik munkanapon helyesbíthetõ. Az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés

megjelentetésérõl a jegyzõ az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik.

(4) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan

közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete e magatartás elkövetõjével szemben

önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedõ pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.

(5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg.

(6) A (2)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell.

52. § (1) A képviselõ-testület ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

a) a testületi ülés helyét;

b) idõpontját;

c) a megjelent önkormányzati képviselõk nevét;

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;

f) az elõterjesztéseket;

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen

elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
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i) a döntéshozatalban résztvevõk számát;

j) a döntésbõl kizárt önkormányzati képviselõ nevét és a kizárás indokát;

k) a jegyzõ jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

l) a szavazás számszerû eredményét;

m) a hozott döntéseket és

n) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottakat.

(2) A képviselõ-testület ülésének a jegyzõkönyvét a polgármester és a jegyzõ írja alá. A jegyzõkönyv közokirat, amelynek

elkészítésérõl a jegyzõ gondoskodik. A zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az ülést követõ

tizenöt napon belül a jegyzõ köteles megküldeni a kormányhivatalnak.

(3) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselõ-testület elõterjesztésébe és ülésének

jegyzõkönyvébe. A közérdekû adat és közérdekbõl nyilvános adat megismerésének lehetõségét zárt ülés tartása

esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselõ-testületi döntés is nyilvános.

53. § (1) A képviselõ-testület a mûködésének részletes szabályait a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendeletében

határozza meg. A képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:

a) az önkormányzat hivatalos megnevezésérõl, székhelyérõl;

b) a képviselõ-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;

c) a képviselõ-testület üléseinek összehívásáról, vezetésérõl, tanácskozási rendjérõl;

d) az önkormányzati képviselõkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak

érdekében hozható intézkedésekrõl;

e) a nyilvánosság biztosításáról;

f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;

g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;

h) a képviselõ-testület ülésének jegyzõkönyvérõl;

i) a közmeghallgatásról;

j) az önkormányzat szerveirõl, azok jogállásáról, feladatairól;

k) a jegyzõnek a jogszabálysértõ döntések, mûködés jelzésére irányuló kötelezettségérõl;

l) a képviselõ-testület bizottságairól.

(2) A képviselõ-testület érdemi tevékenységének elõsegítése érdekében meghatározhatja az egyes napirendek

tárgyalására fordítható idõkeretet, a hozzászólások maximális idõtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás,

indítványozás lehetõségét.

(3) A képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg, mely önszervezõdõ közösségek

képviselõit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselõ-testület és bizottsága ülésein, továbbá

azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyûlés stb.), amelyek

a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések elõkészítésébe való bevonását szolgálják.

Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekrõl tájékoztatni kell a képviselõ-testületet.

54. § A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a

helyben érdekelt szervezetek képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott

javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésõbb tizenöt napon belül választ kell adni.

55. § (1) A képviselõ-testület a megbízatásának lejárta elõtt név szerinti szavazással, minõsített többségû döntéssel

kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben a feloszlás szabályszerûségére vonatkozó kormányhivatali nyilatkozat

beszerzését követõen három hónapon belüli idõpontra idõközi választást kell kitûzni. Az idõközi választás költségét az

önkormányzat viseli.

(2) A képviselõ-testület feloszlása nem mondható ki a választást követõ hat hónapon belül, valamint az általános

választást megelõzõ év november 30. napját követõen. A határidõ megállapításkor a feloszlásra irányuló

kezdeményezés idõpontját kell figyelembe venni.

(3) A képviselõ-testület az új képviselõ-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja

feladatát, gyakorolja hatáskörét.
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Társult képviselõ-testület

56. § (1) A települési képviselõ-testület más települési képviselõ-testülettel társult képviselõ-testületet alakíthat.

(2) Társult képviselõ-testület alakítása esetén a képviselõ-testületek részben vagy egészben egyesítik a költségvetésüket,

közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen mûködtetik.

(3) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes települések képviselõ-testülete önállóan

dönt.

(4) A társult képviselõ-testület alakuló ülésén határozatba foglalja a megalakulását, a székhelyét, a hozzá tartozó

települések felsorolását. A társult képviselõ-testület dönt a szervezetérõl, mûködési rendjérõl. A társult

képviselõ-testület ülését össze kell hívni bármely részt vevõ település polgármesterének a kezdeményezésére.

(5) Társult képviselõ-testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselõ-testületek a települések

lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési képviselõk közül.

A képviselõ-testület bizottságai

57. § (1) A képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak

számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, mûködésük alapvetõ szabályait. Az alakuló vagy az azt követõ ülésen

a polgármester elõterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezõen létrehozandó és a szervezeti és

mûködési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz fõt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági

feladatokat a képviselõ-testület látja el. Az ezer fõt meg nem haladó lakosú településen a kötelezõ bizottsági feladat-

és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselõ tag is választható. A nem

önkormányzati képviselõ tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselõ

bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.

(2) A képviselõ-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok

vizsgálatát a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok

nyilvántartásáról, kezelésérõl és õrzésérõl. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és

hatáskört állapíthat meg.

(3) A képviselõ-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának idõtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre.

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselõ-testület által történõ megválasztással jön létre,

a képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak

több mint a felét az önkormányzati képviselõk közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja

a polgármester.

(2) A képviselõ-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester elõterjesztésére bármikor

megváltoztathatja, a kötelezõen létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester

részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követõ egy hónapon belüli

idõpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szûnik meg. A lemondás nem vonható vissza,

továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselõ-testület elfogadó nyilatkozata.

59. § (1) A bizottság – feladatkörében – kezdeményezi, elõkészíti a képviselõ-testület döntéseit, a képviselõ-testület által

átruházott hatáskörben döntést hoz.

(2) A képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg azokat az elõterjesztéseket, amelyeket

bizottság nyújt be, továbbá amely elõterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselõ-testületnek.

(3) A képviselõ-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.

60. § A bizottság ülésének összehívására, mûködésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára,

döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság ülésérõl készített jegyzõkönyv tartalmára

a képviselõ-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a

bizottság dönt, továbbá a jegyzõkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyzõ tizenöt napon belül köteles

a jegyzõkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak.
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61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétõl számított nyolc napon belül.
(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes 

a képviselõ-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésrõl a képviselõ-testület
a következõ ülésén határoz.

(3) A bizottságok mûködésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös
önkormányzati hivatal látja el.

Településrészi önkormányzat

62. § (1) A képviselõ-testület – szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész
sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési
képviselõkbõl és más, az adott településrészen élõ választópolgárokból.

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át.
(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselõ-testület hivatali kirendeltségeket hozhat

létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendõket is elláthatnak.
(4) A részönkormányzat szervezetére, mûködésére és tagjaira – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a bizottságokra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzat tisztségviselõi

Polgármester

63. § A polgármester megválasztását követõen esküt tesz a képviselõ-testület elõtt és errõl okmányt ír alá. Az eskü szövegét
az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszûnésével szûnnek meg.

64. § (1) A polgármester tisztségét fõállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Fõállású a polgármester, ha fõállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének

módját a képviselõ-testület a megbízatás idõtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti
és mûködési szabályzat egyidejû módosításával megváltoztathatja.

65. § A képviselõ-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselõ-testület ülését, valamint
képviseli a képviselõ-testületet.

66. § A polgármester tagja a képviselõ-testületnek, a képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala, mûködése
szempontjából önkormányzati képviselõnek tekintendõ.

67. § A polgármester
a) a képviselõ-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös

önkormányzati hivatalt;
b) a jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati

hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elõkészítésében és
végrehajtásában;

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzõre, a polgármesteri hivatal, a közös
önkormányzati hivatal ügyintézõjére;

d) a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a képviselõ-testületnek a hivatal belsõ szervezeti tagozódásának,
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzõ tekintetében;
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében.
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68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselõ-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértõnek tartja, ugyanazon

ügyben – a képviselõ-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben

hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést

követõ három napon belül nyújthatja be, a képviselõ-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül

minõsített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselõ-testület a megismételt

tárgyalás alapján nem dönt.

(2) Amennyiben a képviselõ-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követõ

alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és mûködési szabályzatban

meghatározott ügyben – a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésrõl

a képviselõ-testületet a következõ ülésen tájékoztatja.

(3) A polgármester a képviselõ-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével

dönthet a két ülés közötti idõszakban felmerülõ, halaszthatatlan – a szervezeti és mûködési szabályzatban

meghatározott – a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntésérõl

tájékoztatja a képviselõ-testületet.

69. § (1) A polgármester e tisztsége megszûnik:

a) az új polgármester megválasztásával;

b) ha a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán már nem választható;

c) az összeférhetetlenség kimondásával;

d) méltatlanság megállapításával;

e) sorozatosan törvénysértõ tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelõsségének jogerõs bírósági ítéletben történõ

megállapításával, az ítélet jogerõre emelkedésének a napjával;

f) a tisztségrõl történõ lemondással;

g) a képviselõ-testület feloszlásának kimondását követõen új polgármester megválasztásával;

h) az Országgyûlésnek a helyi önkormányzat képviselõ-testülete feloszlatását kimondó határozatával;

i) halálával.

(2) A polgármester e tisztségérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az

alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és mûködési szabályzatban a képviselõ-testület összehívására,

vezetésére kijelölt képviselõnek adja át, részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott,

a lemondást követõ egy hónapon belüli idõpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával

szûnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselõ-testület következõ ülésén

ismertetni kell.

70. § (1) A polgármester sorozatos törvénysértõ tevékenysége, mulasztása miatt a képviselõ-testület – minõsített többséggel

hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint

illetékes törvényszékhez a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejûleg kérheti a

polgármesternek e tisztségébõl történõ felfüggesztését is. A döntéshozatalban a polgármester nem vesz részt, de a

határozathozatalnál a határozatképesség szempontjából jelenlévõnek kell tekinteni. A bíróság a keresetet soron kívül

bírálja el.

(2) A bírósági eljárás során a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye.

A fõpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke díjazása, költségtérítése

71. § (1) A fõpolgármester megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a

miniszter központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetménypótlékából álló

illetményének összegével.

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fõvárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának idõtartamára

havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi illetménypótlékából álló

illetményének összegével.
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(3) A megyei önkormányzat közgyûlésének elnöke megbízatásának idõtartamára havonta illetményre jogosult,

amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) az 500 fõ lakosságszám alatti település polgármestere esetében – 20%-a;

b) az 501–1500 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében – 40%-a;

c) az 1501–10 000 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében – 60%-a;

d) a 10 001–30 000 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében – 70%-a;

e) 30 000 fõ lakosságszám feletti település polgármestere esetében – 80%-a.

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyezõ mértékû

tiszteletdíjra jogosult, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli

nyilatkozatával lemondhat.

(6) A fõpolgármester, a fõállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat

közgyûlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre

jogosult.

Összeférhetetlenség

72. § (1) A fõállású polgármester tudományos, oktatói, lektori, szerkesztõi, mûvészeti és jogi oltalom alá esõ szellemi

tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más keresõ foglalkozást nem

folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja.

(2) A polgármesterre megfelelõen alkalmazni kell az önkormányzati képviselõre vonatkozó összeférhetetlenségi,

méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzatnál

polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a

fõvárosi kerületi polgármester a fõvárosi közgyûlés tagja lehet. A fõvárosi kerületi polgármester nem lehet

fõpolgármester, valamint fõpolgármester-helyettes.

73. § A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény

állapítja meg.

Az alpolgármester

74. § (1) A képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel a polgármester

helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, fõpolgármester-helyettest, a megye közgyûlése

alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselõ-testület

legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszûnésével szûnnek meg.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza

meg általános helyettesét.

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség fõállásban is ellátható. A fõállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi

önkormányzat képviselõ-testületének a tisztség fõállásban történõ betöltésérõl szóló döntését követõen, az

alpolgármester megválasztásával jön létre.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselõ-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselõ-testületnek,

a polgármestert a képviselõ-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselõ-testület ülésein tanácskozási

joggal részt vehet. A nem a képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a

képviselõ-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

76. § Az alpolgármester e tisztsége megszûnik:

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselõnek;

b) amennyiben önkormányzati képviselõnek megválasztották, akkor a képviselõ-testület alakuló ülésének napján;

továbbá

c) a 69. § (1) bekezdés b)–i) pontjában foglalt esetekben;
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d) ha a képviselõ-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minõsített többséggel megbízását

visszavonja.

77. § Amennyiben a képviselõ-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja alapján nem vonja vissza és a

polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörûen megvonja, a feladatkör megvonását követõen az

alpolgármester a helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjával azonos mértékû díjra jogosult.

78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban

tölthetõ be.

79. § (1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyûlés elnökét és a fõpolgármestert is érteni

kell.

(2) A polgármester, a megyei közgyûlés elnöke, a fõpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre,

a megyei közgyûlés alelnökére és a fõpolgármester-helyettesre is megfelelõen alkalmazni kell.

A fõpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyûlésének alelnöke díjazása,

költségtérítése

80. § (1) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a megyei közgyûlés alelnöke illetményének összege

megegyezik a fõpolgármester, polgármester, a megyei közgyûlés elnöke illetménye 90%-ának összegével.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-ával

megegyezõ mértékû tiszteletdíjra jogosult, melynek egészérõl vagy meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(3) A fõpolgármester-helyettes, a fõállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyûlés

alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre jogosult.

A jegyzõ és az aljegyzõ

81. § (1) A jegyzõ vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

(2) A jegyzõt az aljegyzõ helyettesíti, ellátja a jegyzõ által meghatározott feladatokat.

(3) A jegyzõ

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselõi és

munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzõ tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a képviselõ-testület bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselõ-testületnek, a képviselõ-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, mûködésük

jogszabálysértõ;

f) évente beszámol a képviselõ-testületnek a hivatal tevékenységérõl;

g) döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

(4) A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal, a közös

önkormányzati hivatal köztisztviselõje, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetõi megbízásához,

felmentéséhez, vezetõi megbízásának visszavonásához és jutalmazásához.

82. § (1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan idõre – nevezi ki a jegyzõt, a jegyzõ javaslatára az aljegyzõt. A jegyzõi és

az aljegyzõi kinevezés vezetõi megbízásnak minõsül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény

vezetõi megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester, közös önkormányzati hivatal esetében az érintett polgármesterek

nem nevez(nek) ki jegyzõt, a kormányhivatal vezetõje ideiglenes hatállyal a jegyzõi feladatok ellátására a pályázati

kiírásnak megfelelõ jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelõ hivatali

köztisztviselõt vagy más jegyzõt bíz meg. A jegyzõi feladatok ellátására szóló megbízás a jegyzõ kinevezéséig tart.
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(3) A jegyzõi és az aljegyzõi tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat

hónap idõtartamra – a szervezeti és mûködési szabályzat rendelkezik a jegyzõi feladatok ellátásának módjáról.

(4) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a jegyzõn a fõjegyzõt is érteni kell.

(5) A jegyzõ, fõjegyzõ jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzõre is megfelelõen alkalmazni kell.

83. § A jegyzõre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzõjére is alkalmazni kell az alábbi

eltérésekkel:

a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyzõ feladatait;

b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi

döntése szükséges. Eltérõ megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal

székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha – a közös önkormányzati

hivatalt létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve – a polgármesterek által leadott azonos nemû

szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot;

c) a 85. § (4) bekezdésében foglalt esetben – az érintett települések eltérõ megállapodásának hiányában – a jegyzõt

a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat mûködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzõ

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok

ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közremûködik az

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történõ együttmûködésének összehangolásában.

(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselõ-testület a szervezeti és

mûködési szabályzatában feltünteti.

(3) A megyei közgyûlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.

(4) A hivatal mûködési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott

mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a

megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít.

(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:

a) települési polgármesteri hivatal esetén:

(település neve)–i Polgármesteri Hivatal;

b) közös önkormányzati hivatal esetén:

(székhelytelepülés neve)–i Közös Önkormányzati Hivatal;

c) megyei önkormányzati hivatal esetén:

(megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal.

(6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és fõpolgármesteri hivatalt is érteni kell, kivéve a

22. § (5) bekezdését és a 98. § (11) bekezdését.

85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási

területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem

haladja meg a kétezer fõt. A kétezer fõ lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati

hivatalhoz.

(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fõ, vagy a közös hivatalhoz

tartozó települések száma legalább hét.

(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetésérõl az érintett települési önkormányzatok

képviselõ-testületei az általános önkormányzati választások napját követõ hatvan napon belül állapodnak meg.

Amennyiben a határidõn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely

település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetõje a határidõ lejártát követõ hónap elsõ napjával kijelöli a

közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott

feltételeknek. A kijelölésrõl szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselõ-testülete – jogszabálysértésre

hivatkozással – a törvényszékhez fordulhat.

(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt mûködtetõ települések egyike város, akkor a város a

székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok

képviselõ-testületei határozzák meg.
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(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város mûködteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések

képviselõ-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat

képviselõ-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.

(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselõ-testületek a

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8)

bekezdésben foglaltakra.

(7) A városi, valamint a kétezer fõt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselõ-testülete nem

tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos

település kezdeményezi.

(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett

településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy idõszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi

feltételeket.

(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselõ-testületei megállapodhatnak abban, hogy a

nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy

ideiglenes jelleggel mûködõ kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat

alkalmazásával történjen.

(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élõ nemzetiségeknek a népszámlálás során

regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések

összlakosságszáma meghaladja az 1500 fõt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább

öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselõ-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minõsített

többséggel elfogadott döntésével, – amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális

hagyományai azt indokolttá teszik – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter jóváhagyása alapján, az általa

meghatározottak szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt

elõírásoktól.

86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzõje vagy aljegyzõje vagy megbízottja köteles a képviselõ-testület ülésén részt

venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzõje, aljegyzõje vagy megbízottja az érintett képviselõ-testületek megállapodása

alapján köteles biztosítani az egyes településeken történõ ügyfélfogadást.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI

87. § A helyi önkormányzatok képviselõ-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat-

és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzõ államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerûbb

ellátására jogi személyiséggel rendelkezõ társulást hoznak létre.

A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai

88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A megállapodást

a polgármester írja alá.

(2) A társulásban részt vevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített többséggel hozott döntése szükséges

a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.

89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év elsõ, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási

megállapodás másként nem rendelkezik.

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérõen nem rendelkezik, legalább hat hónappal

korábban, minõsített többséggel kell dönteni. Errõl a társulási tanácsot értesíteni kell.

(3) A társulási tanács minõsített többséggel dönt a társulásból történõ kizárásról.

90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint –

költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi

vezetõiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni

hozzájárulásának mértékét.
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(2) A társulás mûködési költségeihez – a társulási megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában – a társulás tagjai az

általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.

(4) A társulás megszûnése, a társulásból történõ kiválás, kizárás esetén – eltérõ megállapodás hiányában – a társulás

vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben

a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A társulásból történõ kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történõ kiadását a társulási megállapodásban

meghatározott idõtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történõ kiadása

veszélyeztetné a társulás további mûködését. Ebben az esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerzõdés alapján –

használati díj illeti meg.

91. § A társulás megszûnik:

a) ha a megállapodásban meghatározott idõtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszûnési feltétel

megvalósult;

b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;

c) a törvény erejénél fogva;

d) a bíróság jogerõs döntése alapján.

92. § A helyi önkormányzatok képviselõ-testületei között a társulások mûködése során felmerülõ vitás kérdésekben a

törvényszék dönt. A társult önkormányzatok képviselõ-testületei megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben

bármelyik képviselõ-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért

tagokból álló egyeztetõ bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása elõtt a képviselõ-testület

kéri az egyeztetõ bizottság állásfoglalását.

A társulási megállapodás alapvetõ szabályai

93. § A társulási megállapodás tartalmazza:

1. a társulás nevét, székhelyét;

2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselõjét;

3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;

4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;

5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megilletõ szavazatarányt;

6. a döntéshozatalának módját, a minõsített döntéshozatal eseteit;

7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;

8. a társulás fenntartásával, mûködtetésével kapcsolatosan az egyes képviselõ-testületek pénzügyi

hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétõl

függõen a társulás tagjai részérõl a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére

vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a

pénzforgalmi szolgáltatóhoz);

10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét;

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket;

12. a társulás általános rendjétõl eltérõ (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok

részére történõ) feladatellátás módját;

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;

14. a társulás mûködésérõl évente legalább egy alkalommal történõ beszámolás kötelezettségét;

15. a társulás mûködésének ellenõrzési rendjét;

16. a megállapodás módosításának feltételeit;

17. a társulásból történõ kiválás és kizárás feltételeit;

18. a társulás megszûnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját;

19. azt, amiben a képviselõ-testületek megállapodtak.
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A társulás szervezete és mûködése

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.

(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselõ-testületei által delegált tagok alkotják, akik a

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.

(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza.

(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de legalább a

szavazatok felével rendelkezõ képviselõ jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott

számú, de legalább annyi képviselõ igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévõ képviselõk szavazatainak

több mint a felét.

(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban

meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévõ tagok

szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minõsített többség szükséges.

(7) A minõsített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges,

amely eléri a társulásban részt vevõ tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések

lakosságszámának a felét.

(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól – beleértve a szavazatarányok és a költségek viselésének kérdését is –

a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon döntenek. Törvény vagy a társulási megállapodás eltérõ

rendelkezésének hiányában a társulás minden tagját egy szavazat illeti meg.

95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését

a korelnök hívja össze és vezeti.

(2) A társulási tanács döntéseinek elõkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat.

(3) A társulási tanács és a bizottságok mûködésére egyebekben a képviselõ-testületre és az önkormányzati bizottságokra

vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések elõkészítése, végrehajtás szervezése) eltérõ megállapodás

hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzõi tanácskozási joggal részt vehetnek.

V. FEJEZET

TERÜLETSZERVEZÉS

A területszervezési eljárás közös szabályai

96. § (1) Az állami területi tagozódást érintõ területszervezési kezdeményezésrõl az Országgyûlés, a köztársasági elnök

– az országgyûlési képviselõi és az önkormányzati általános választás évének kivételével – évente egy alkalommal

dönt.

(2) A Kormány, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter (e fejezet alkalmazásában

a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezést június 30-áig nyújtja be az Országgyûlésnek, és javaslatot tesz a

köztársasági elnöknek. Az Országgyûlés és a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésrõl – a várossá

nyilvánítás kivételével – december 31-ig dönt.

(3) Az Országgyûlés döntése az országgyûlési képviselõk választását érintõen a következõ országgyûlési képviselõi

általános választás kitûzésének napján, az önkormányzati választást érintõen a következõ önkormányzati általános

választás kitûzésének napján lép hatályba; errõl szükség esetén az Országgyûlés a területszervezési döntéssel

egyidejûleg határoz.

(4) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben – a várossá nyilvánítás kivételével – a döntés az önkormányzati

általános választás napján lép hatályba.

(5) A köztársasági elnök július 31-ig dönt a várossá nyilvánításról, döntését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

97. § (1) A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni az országban lévõ más helység

nevével.

(2) A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a területátcsatolás.
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Önálló község alakítása

98. § (1) A választópolgárok kezdeményezésére, helyi népszavazás alapján új község alakítható az olyan – földrajzilag és

építészetileg – elkülönült, lakott településrészbõl, amely választópolgárainak közössége képes a helyi önkormányzás

jogának önálló gyakorlására, a községi önkormányzat számára meghatározott feladatok önállóan vagy társulás útján

történõ teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül úgy, hogy ezeknek a feltételeknek az a

település is megfeleljen, amelybõl az új község megalakult. A helyi népszavazást a település teljes közigazgatási

területére kell kitûzni.

(2) Az új község alakításának további feltétele, hogy az elkülönült településrész lakosságszáma a kezdeményezést

megelõzõ tíz évben folyamatosan növekedjen, és infrastrukturális ellátottsága meghaladja az országos átlagot,

valamint a községi önkormányzat számára meghatározott feladatokat az országos átlagot meg nem haladó

költségráfordítással látja el.

(3) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyûlés, város esetében a községalakítással érintett

településrész lakossági fóruma (a továbbiakban együtt: falugyûlés) legalább háromtagú elõkészítõ bizottságot választ

a településrészen lakó települési képviselõkbõl vagy más választópolgárokból.

(4) Az elõkészítõ bizottság javaslatot készít az (1) és (2) bekezdésben írt követelmények és a területszervezési eljárásról

szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítésére.

(5) A miniszter március 31-ig határozatában dönt arról, hogy nem terjeszti elõ a kezdeményezést, ha az nem felel meg

az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a jogszabályban elõírt eljárási szabályt nem tartották meg.

Az elõkészítõ bizottság, a képviselõ-testület a miniszter határozatának felülvizsgálatát a kézbesítéstõl számított

harminc napon belül a miniszternek benyújtott kérelemben a Fõvárosi Törvényszéktõl kérheti. A miniszter az iratokat a

kérelem beérkezésétõl számított három napon belül megküldi a bírósághoz.

(6) A bíróság az ügyben a beérkezéstõl számított harminc napon belül nemperes eljárásban dönt. Végzésében a kérelmet

elutasítja, vagy a miniszter határozatát hatályon kívül helyezi. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A miniszter a

határozat hatályon kívül helyezése esetén június 30-áig nyújtja be a kezdeményezést a köztársasági elnöknek.

(7) A településrész új községgé alakításáról szóló köztársasági elnöki döntés közzétételétõl számított harminc napon belül

az elõkészítõ bizottság településrészi önkormányzattá alakul át. A településrészi önkormányzat egyetértése szükséges

a településrészt érintõ

a) területszervezési kérdésben;

b) a bel- és külterületek lehatárolásához;

c) önkormányzati vagyonról, vagyoni jogokról és kötelezettségekrõl szóló döntéshez.

(8) Az önkormányzati vagyon megosztásáról a községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követõ hat hónapon

belül az érintett önkormányzatok állapodnak meg. Megállapodás hiányában az önkormányzati vagyont

lakosságarányosan kell megosztani.

(9) Az új község területérõl a községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követõ hat hónapon belül az érintett

önkormányzatok állapodnak meg. A megállapodásban az új község alakítására vonatkozó népszavazással érintett

területtõl eltérni nem lehet. Az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggõ terület. Eltérõ

megállapodás hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani.

(10) Az új község vagyonára, területére vonatkozó megállapodás hiányában bármelyik érintett önkormányzat keresete

alapján a törvényszék dönt.

(11) A községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követõ hat hónapon belül az új község önkormányzata

a törvényi feltételek keretei között polgármesteri hivatalt hoz létre vagy közös önkormányzati hivatalhoz

(a továbbiakban: hivatal) csatlakozik. Eddig az idõpontig az új község hivatali feladatait annak a településnek a hivatala

látja el, amelybõl az új község megalakult. A hivatal költségeinek viselésérõl az érintett önkormányzatok állapodnak

meg. Ennek hiányában a költségekhez az érintett önkormányzatok a települések lakosságszámának arányában

járulnak hozzá.

99. § (1) Új község alakítását településegyesítés megszüntetés jogcímén akkor lehet kezdeményezni, ha a településrész

egyesítése 1950. január 1-jén vagy azt követõen lépett hatályba.

(2) Településegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése a 98. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet.
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Települések egyesítése

100. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett képviselõ-testületek határozatukkal kezdeményezik az egybeépült községek,

valamint város és község egyesítését, egyidejûleg javaslatot tesznek az új település nevére.

(2) Az egyesítéstõl a községek jogai és kötelezettségei az új községet, várost illetik és terhelik.

(3) A települések egyesítésével megszûnt község a nevét településrész-névként megtartja.

(4) A miniszter március 31-ig határozatában dönt arról, hogy nem terjeszti elõ a kezdeményezést, ha a települések nem

egybeépültek, vagy a jogszabályban elõírt eljárási szabályt nem tartották meg. A határozatot a miniszter a

meghozatalától számított három napon belül az érdekelt önkormányzatok polgármestereinek küldi meg.

A képviselõ-testületek által kérhetõ felülvizsgálatra a 98. § szabályait kell alkalmazni.

Területrész átadása

101. § Az érintett képviselõ-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész átadásáról, átvételérõl vagy

cseréjérõl (a továbbiakban együtt: területrész átadása).

102. § (1) Az érintett képviselõ-testületek a területrész átadását elõkészítõ bizottság javaslata alapján elõzetes megállapodást

köthetnek az átadandó területrész területérõl és határairól, a vagyon megosztásáról.

(2) A lakott területrész átadásának kezdeményezése esetén az érintett képviselõ-testületek együttes ülésen legalább

háromtagú, területrész átadását elõkészítõ bizottságot választanak települési képviselõkbõl, valamint más

választópolgárokból. Az elõkészítõ bizottság tagjainak több mint felét a lakott területrészen lakó települési képviselõk

vagy választópolgárok közül kell megválasztani. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához a

képviselõ-testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

(3) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok – helyi népszavazással kinyilvánított – többségi

támogatása szükséges a megállapodáshoz.

(4) A képviselõ-testületek – az elõzetes megállapodásnak megfelelõen – a lakott területrész átadásáról, annak részletes

feltételeirõl a helyi népszavazást követõ kilencven napon belül állapodnak meg. Megállapodás hiányában az érintett

képviselõ-testület keresete alapján a törvényszék – soron kívül – dönt. Döntése a megállapodást pótolja.

(5) Lakott területrész átadása nem tagadható meg, ha a képviselõ-testületek elõzetes megállapodást kötöttek és az

átadással a területrész választópolgárainak többsége helyi népszavazás során egyetértett.

(6) Külterületi lakott területrész átadására a lakott területrészre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

Település megyék közötti átcsatolása

103. § (1) A települési képviselõ-testület minõsített többségû határozattal kezdeményezheti, hogy az Országgyûlés a települést

a területével határos másik megye területéhez csatolja át. A kezdeményezéssel kapcsolatban helyi népszavazást kell

elrendelni.

(2) A település a másik megyéhez általában a teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettõl eltérõ javaslatot akkor

lehet tenni, ha az új megyehatár eltérõ kialakítását természetes vagy jelentõs mûszaki létesítményt jelentõ

mesterséges határvonal (folyó, közút, vasúti pálya stb.) indokolja.

(3) Más megyéhez csatlakozni kívánó település átcsatolásáról az érintett megyei önkormányzatok közgyûlései állást

foglalnak.

Várossá nyilvánítás

104. § (1) Városi cím adható annak a községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be, és fejlettsége eléri az átlagos

városi szintet.

(2) Ha a miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezést nem támogatja, errõl tájékoztatja az érintett önkormányzat

képviselõ-testületét azzal, hogy milyen fejlesztések szükségesek az elõterjesztéshez. Ha a képviselõ-testület fenntartja

a kezdeményezését, az eredmények elérését követõ év január 31-ig – az önkormányzati választás évének kivételével –

a korábbi felterjesztésének kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését.
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Fõvárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása

105. § (1) Fõvárosi kerület létesítését, kerület megszüntetését (a továbbiakban: kerületi tagozódás megváltoztatása) bármelyik,

területileg közvetlenül érintett kerületi önkormányzat képviselõ-testülete kezdeményezheti az Országgyûlésnél.

(2) A kerületi tagozódás megváltoztatásának kezdeményezése esetén az érintett kerületi önkormányzat

képviselõ-testülete a kerületi tagozódás megváltoztatása kérdésében helyi népszavazást köteles elrendelni.

(3) A kerületi tagozódás megváltoztatásával kapcsolatosan a fõvárosi közgyûlés, valamint a többi érintett kerületi

önkormányzat képviselõ-testületének véleményét ki kell kérni.

(4) Fõvárosi kerület területrészének más kerülethez való csatolását az érintett kerületi önkormányzatok

képviselõ-testületei – a fõvárosi közgyûlés állásfoglalásával – kezdeményezhetik az Országgyûlésnél. Lakott

területrész esetén a kezdeményezéssel kapcsolatosan helyi népszavazást kell elrendelni.

(5) A fõváros határával közvetlenül érintkezõ fõvárosi kerület képviselõ-testülete kezdeményezheti az Országgyûlésnél a

kerületnek vagy városrésznek a fõvárosból történõ kiválását és önálló településsé nyilvánítását. A kezdeményezéssel

kapcsolatosan helyi népszavazást kell elrendelni.

(6) A fõvároshoz csatlakozni kívánó, vele határos települési önkormányzat képviselõ-testülete a csatlakozás kérdésében

saját településén helyi népszavazást köteles elrendelni.

(7) Amennyiben az új kerületi tagozódás a fõváros közigazgatási határát is érinti, a kezdeményezés a helyi népszavazás

eredményével, az érintett települési önkormányzat képviselõ-testülete, a változással érintett határos megyei

önkormányzat közgyûlésének véleményével nyújtható be az Országgyûléshez.

(8) Az e §-ban megjelölt kezdeményezési jogosultság megilleti a Kormányt is. Ilyen esetben a helyi népszavazást a

tervezett területi változással közvetlenül érintett települési önkormányzat köteles elrendelni. A népszavazás költségét

a központi költségvetés viseli.

VI. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI

Az önkormányzati vagyon

106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységbõl, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség,

osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d) külön törvény szerint az önkormányzatot megilletõ illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megilletõ vagyoni értékû jogokból áll,

amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.

107. § A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok

a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megilletõ jogok gyakorlásáról a

képviselõ-testület rendelkezik.

108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga,

fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben

szabályozott módon engedhetõ át másnak.

109. § (1) A képviselõ-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény

rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelõi jogot létesíthet.

Vagyonkezelõi jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésû épületre, társasházban lévõ önkormányzati

lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre ingyenesen csak kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági

társasággal, vagy ezen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában lévõ gazdasági társaságával létesíthetõ.
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(2) A képviselõ-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet

vagyonkezelési szerzõdést. A vagyonkezelési szerzõdés versenyeztetés nélkül köthetõ.

(3) A vagyonkezelõi jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelõi

jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének

megõrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet.

(4) A képviselõ-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelõi jog ellenértékét, az ingyenes átengedés,

a vagyonkezelõi jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenõrzésének részletes szabályait.

(5) A helyi önkormányzat tulajdonában lévõ védett természeti területek és értékek, az erdõk, véderdõk,

a mûemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek tekintetében

az illetékes miniszter, a védmûvek és védelmi létesítmények esetében az illetékes szerv hozzájárulása szükséges

a vagyonkezelõi jog létesítéséhez.

(6) A vagyonkezelõ a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt

értékcsökkenésének megfelelõ mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelõ

mértékben tartalékot képezni.

(7) A vagyonkezelõ a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, mûködtetésébõl származó bevételeit, illetve

közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal

folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeitõl, költségeitõl és ráfordításaitól egyértelmûen

elhatárolható legyen.

(8) A vagyonkezelõ a tulajdonosi ellenõrzést köteles tûrni, az ellenõrzés érdekében kötelezhetõ minden közérdekbõl

nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény

rendelkezéseit nem sértõ – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat

bemutatására.

(9) A vagyonkezelõi jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben központi költségvetési

többlettámogatási igényt.

(10) A helyi önkormányzat a határozatlan idejû, illetve határozott idejû vagyonkezelési szerzõdést rendkívüli felmondással

akkor szüntetheti meg, ha

a) a vagyonkezelõ a számára jogszabályban elõírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerzõdésben

elõírt kötelezettségét súlyosan megszegi;

b) a vagyonkezelõ a vele szemben a vagyonkezelési szerzõdés megkötését megelõzõen megindult csõd- vagy

felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelõvel szemben a

vagyonkezelési szerzõdés hatályának idõtartama alatt csõd- vagy felszámolási eljárás indul;

c) a vagyonkezelõ adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt,

és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.

(11) A helyi önkormányzat tulajdonában lévõ vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes.

110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekrõl kormányrendeletben meghatározott módon

nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az

adatok hitelességéért a jegyzõ felelõs.

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a

vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona,

és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Az önkormányzat gazdálkodása

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi

költségvetéstõl elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebbõl finanszírozza és látja el törvényben

meghatározott kötelezõ, valamint a kötelezõ feladatai ellátását nem veszélyeztetõ önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési

rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben mûködési hiány nem tervezhetõ.
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(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintõ feladatait az államháztartásért felelõs miniszter és a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter végzi.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi elõírások keretei

között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját

bevételeibõl, más gazdálkodó szervektõl átvett bevételekbõl, valamint központi költségvetési támogatásból

teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik,

kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelõsséggel.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és

végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére

vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyzõ legalább évente a helyben szokásos módon

közzéteszi.

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvetõ feladatok egységes szabályok szerinti

elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert

mûködtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenõrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezõen

nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselõ-testület, a gazdálkodás szabályszerûségéért a

polgármester felelõs.

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja

el a költségvetési évet megelõzõ évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy

vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás

elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének

határidejét követõ hónaptól a mulasztás megszüntetését követõ hónapig a nettó finanszírozás keretében

finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

116. § (1) A képviselõ-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek

elkészítéséért a helyi önkormányzat felelõs.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára vagy azt meghaladó idõszakra

szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitûzéseket és feladatokat, amelyek

a helyi önkormányzat költségvetési lehetõségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági

adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának

javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza,

különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselõ-testület az alakuló ülését követõ hat hónapon belül fogadja el.

Ha a meglévõ gazdasági program, fejlesztési terv az elõzõ ciklusidõn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott

képviselõ-testület az alakuló ülését követõ hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidõ végéig

kiegészíteni vagy módosítani.

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

117. § (1) A helyi önkormányzatok által kötelezõen ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása mûködési

kiadásainak fedezetét az Országgyûlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással

biztosítja.

(2) A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyûlés a helyi önkormányzat kötelezõen ellátandó feladataihoz

jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelõ támogatást biztosít.
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(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(4) A figyelembe veendõ bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(5) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

118. § (1) A feladatalapú támogatás – következõ költségvetési évre történõ – meghatározásához a helyi önkormányzat

törvényben meghatározott módon és határidõig adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatást az államháztartásért felelõs

miniszter és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter ágazati miniszterek javaslata alapján kiadott útmutatójának

megfelelõen kell elkészíteni.

(2) A feladatalapú támogatás összegét a központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.

(3) A kötelezõ feladatok kiadási szintjének 11. § (3) bekezdés szerinti változása esetén – szükség szerint a helyi

önkormányzat újabb adatszolgáltatása alapján – módosítani kell a feladatalapú támogatás összegét.

(4) A feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezõen ellátandó feladatainak kiadásaira

fordíthatja. Az ettõl eltérõ felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – jogszabályban

meghatározott – kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

(5) Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat

az önkormányzatoknak.

(6) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat mûködõképessége megõrzése

érdekében kiegészítõ támogatás adható.

A helyi önkormányzatok belsõ kontrollrendszere

119. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását

az Európai Számvevõszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenõrzési szerv, a fejezetek

ellenõrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenõrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító

hatóságai és a közremûködõ szervezetek képviselõi is ellenõrizhetik.

(2) A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülõ önkormányzat vagy társulás

köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevõ és a támogatást ellenõrzõ szervezetekkel

együttmûködni.

(3) A jegyzõ köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belsõ kontrollrendszert mûködtetni, amely biztosítja a helyi

önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyzõ köteles gondoskodni – a belsõ kontrollrendszeren belül – a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl az

államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsõ ellenõrzési

standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belsõ ellenõrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt

költségvetési szervek ellenõrzésérõl is.

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenõrzési tervet a képviselõ-testület az elõzõ év december 31-éig hagyja

jóvá.

(6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belsõ ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály

tartalmazza.

120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás

(vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elõidézõ okokat;

c) vizsgálja az adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenõrizheti

a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

d) ellátja a képviselõ-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselõ-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselõ-testület a

vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzõkönyvet

az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevõszéknek.
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Adósságrendezés

121. § A helyi önkormányzat fizetõképességének megszûnése esetén az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendezése

adósságrendezési eljárás keretében történik.

122. § A helyi önkormányzat az adósságrendezési eljárás ideje alatt a képviselõ-testület által elfogadott válságköltségvetés

alapján gazdálkodik.

123. § (1) Az adósságrendezésbe nem vonható be a helyi önkormányzat használatába, vagyonkezelésébe adott, nem az

önkormányzat tulajdonát képezõ vagyon, továbbá hazai vagy uniós forrásból nyújtott fejlesztési támogatásból

származó bevételek.

(2) Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig terjedõ idõtartamban, a miniszter

egyedi döntése alapján, egyedi beruházási kiadások teljesíthetõk, különös tekintettel európai uniós támogatással

megvalósuló beruházásokra és derogációs kötelezettség teljesítésére. A reorganizációs tervben a miniszter egyedi

döntése alapján engedélyezett beruházások szerepelhetnek.

124. § Az önkormányzati adósságrendezéssel kapcsolatos szabályokat az adósságrendezésrõl szóló törvény tartalmazza.

VII. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK KAPCSOLATA,

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

125. § (1) Az Országgyûlés törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok jogállását, feladat- és hatásköreit, a kötelezõen

ellátandó feladatait, kötelezõ szervtípusait, mûködésének garanciáit, anyagi eszközeit és gazdálkodásának alapvetõ

szabályait.

(2) Az Országgyûlés az alaptörvény-ellenesen mûködõ képviselõ-testület feloszlatásáról a Kormány javaslatának az

Országgyûléshez való benyújtását követõ soron következõ ülésén határoz.

E napirend tárgyalására meg kell hívni az érintett helyi önkormányzat polgármesterét. A polgármester jogosult a

képviselõ-testület feloszlatással kapcsolatos álláspontját az Országgyûlés döntésének meghozatala elõtt ismertetni.

(3) Ha az Országgyûlés a képviselõ-testületet feloszlatja, az új képviselõ-testület megválasztására vonatkozó idõközi

választást a feloszlatás Országgyûlés által meghatározott idõpontjától számított három hónapon belüli idõpontra kell

kitûzni.

(4) Az Országgyûlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá – az érintett önkormányzatok véleményének kikérése

után – a megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, elnevezésérõl és székhelyérõl,

valamint a fõvárosi kerületek kialakításáról.

126. § A köztársasági elnök:

a) dönt az érintett helyi önkormányzatok kezdeményezésére – az ország területének közigazgatási tagozódásával,

valamint területszervezéssel kapcsolatosan elõkészített – városi cím adományozásáról, továbbá a község

alakításáról, egyesítésérõl, a községegyesítés megszüntetésérõl, a város, község elnevezésérõl;

b) megbízza az illetékes kormányhivatal vezetõjét – ha az Országgyûlés a helyi képviselõ-testületet feloszlatja –,

hogy az új képviselõ-testület megválasztásáig terjedõ idõre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket,

amelyeket a jogszabály a polgármesternek állapít meg, halaszthatatlan esetben döntsön olyan ügyekben,

amelyek a képviselõ-testület átruházható hatáskörei.

127. § A Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter irányításával, a kormányhivatal

útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.

128. § A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter:

a) közremûködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a fõpolgármester, a

kormányhivatal tevékenységét érintõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi állami

döntések tervezeteinek elõkészítésében;
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b) közremûködik a helyi önkormányzat meghatározott kölcsönfelvételére vagy más kötelezettségvállalására

vonatkozó kormányzati hozzájárulás megadásánál;

c) összehangolja a helyi önkormányzatok mûködésével összefüggõ településfejlesztés, gazdálkodás, valamint az

egyes adatbázisokkal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását;

d) koordinálja a helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott fejlesztési források felhasználására kiírt

pályázatokat, továbbá a helyi önkormányzatok gazdálkodását érintõ jogszabályi feltételek kialakítását;

e) közremûködik az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréhez szükséges, továbbá kormányzati

döntéseket megalapozó önkormányzati adatok gyûjtésében, rendszerezésében;

f) jogosult az államháztartásért felelõs miniszter útján a Magyar Államkincstár önkormányzatok gazdálkodását

érintõ helyszíni vizsgálata elrendelésére;

g) jogosult az államháztartás információs rendszerének valamennyi, az államháztartás önkormányzati alrendszerére

vonatkozó adatának megismerésére, rendszerezésére;

h) dönt a 85. § (10) bekezdésében foglalt jóváhagyás megadásáról.

129. § A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter:

a) irányítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét;

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ helyi képviselõ-testület feloszlatására

vonatkozó országgyûlési elõterjesztés benyújtását;

c) elõkészíti az Országgyûlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket.

130. § A miniszter, feladatkörében eljárva:

a) meghatározza a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke, a jegyzõ, a kormányhivatal

államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait és ellenõrzi azok érvényesülését;

b) a rendelkezésre álló forrásokra figyelemmel szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények

mûködésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési elõírásait, ellenõrzi az elõírások

érvényesülését;

c) az a) és b) pontban említett ellenõrzés eredményérõl tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a

hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselõ-testület tárgyalja meg az ellenõrzés

tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert és a

kormányhivatalt;

d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökrõl, és biztosítja

számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt;

e) a helyi önkormányzatoktól – ágazati feladatai körében – adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az

önkormányzat köteles teljesíteni;

f) a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat részére

a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter koordinálásával pénzügyi támogatást nyújthat.

131. § (1) Az országos önkormányzati érdekszövetségek jogalkotási feladatokra, intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot

tehetnek, konzultációt folytathatnak a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok

által ellátott közszolgáltatásokat érintõ stratégiai kérdésekrõl és a központi költségvetés önkormányzatokat érintõ

kérdéseirõl.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában azokat a szervezeteket kell országos önkormányzati érdekképviseleti szervezeteknek

tekinteni, amelyek közül

a) a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenhárom tagja megyei

önkormányzat;

b) a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja megyei jogú város

önkormányzata;

c) a fõvárosi önkormányzat érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja fõvárosi kerületi

önkormányzat;

d) a városi és a járásszékhely városi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek tagja az ilyen szerepet

betöltõ önkormányzatok több mint 50%-a, és a tagságon belül a járásszékhely városi önkormányzatok több mint

50%-a, továbbá
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e) minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek tagja legalább négyszáz helyi

önkormányzat, és legalább tizenegy területi (megyei) szervezetük mûködik.

(3) A (2) bekezdésben foglalt arányszámok számításánál egy helyi önkormányzatot csak egy érdekszövetség tagjaként

lehet figyelembe venni.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme

132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott

feladat- és hatáskörökön túl:

a) törvényességi felhívással élhet;

b) kezdeményezheti a képviselõ-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja

a képviselõ-testület ülését;

c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet

Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát;

d) kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát;

e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítõ helyi önkormányzattal

szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;

f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszternek, hogy kezdeményezze

a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen mûködõ képviselõ-testület feloszlatását;

g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésbõl járó támogatás jogszabályban

meghatározott részének visszatartását vagy megvonását;

h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövetõ polgármester tisztségének megszüntetése iránt;

i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyzõ ellen;

j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintõ vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevõszéknél;

k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben;

l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben.

(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, bizottsága,

részönkormányzata, polgármestere, fõpolgármestere, megyei közgyûlés elnöke, társulása, jegyzõje (a továbbiakban:

érintett) mûködése jogszerûségének biztosítása.

(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat:

a) szervezetének, mûködésének, döntéshozatali eljárásának jogszerûségét;

b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerûségét;

c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási)

kötelezettségének teljesítését.

(4) Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – azokra a helyi

önkormányzat és szervei által hozott határozatokra:

a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy

b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye,

c) amelyet a képviselõ-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a

kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerûségét vizsgálhatja.

(5) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a (4) bekezdésben felsorolt határozatokra is a (3) bekezdés

a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) pontja esetében, ha a határozat a munkavállaló javára

történõ jogszabálysértést tartalmaz.

A kormányhivatal információkérési joga

133. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettõl információt, adatot kérhet,

konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidõn belül köteles eleget tenni.

(2) A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat mûködésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására

vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselõ-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni.

A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni.
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A törvényességi felhívás

134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidõ

tûzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és

a megadott határidõn belül az annak alapján tett intézkedésérõl vagy egyet nem értésérõl a kormányhivatalt írásban

tájékoztatni.

(2) A megadott határidõ eredménytelen leteltét követõen a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb

eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.

A képviselõ-testület ülésének összehívása

135. § (1) A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselõ-testület ülésének összehívását, ha törvényességi

kérdések képviselõ-testület által történõ megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes mûködésének biztosítása

érdekében indokolt.

(2) Ha a polgármester a kormányhivatal képviselõ-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § szerint tett

indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselõ-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. Az ülés

összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatában

meghatározott szabályoktól.

Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat

kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának

kezdeményezése

136. § (1) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetén a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi

felügyeletéért felelõs miniszter útján, az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi

követelményeknek megfelelõ indítvány tervezetének megküldésével egyidejûleg kezdeményezi a Kormánynál az

önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az indítványt a

Kormánynak megküldött kezdeményezéssel egyidejûleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.

(2) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétõl vagy a tájékoztatás adására nyitva álló

határidõ eredménytelen elteltétõl számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati

rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejûleg az indítványt

a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak.

(3) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló bírósági indítvány tartalmazza:

a) a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet;

b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértõnek talált rendelkezésének megjelölését;

c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért;

d) annak okát, hogy a kormányhivatal az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértõnek.

(4) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés

jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza.

A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása

137. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejû tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat

jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási

kötelezettségét elmulasztotta.

(2) A jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány tartalmazza:

a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége fennáll;

b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapíthatónak;

c) a jogalkotási kötelezettség elmulasztásával összefüggõ, a mulasztás elbírálásához szükséges önkormányzati

rendeletet.

(3) Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidõn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének,

a kormányhivatal a határidõ leteltét követõ harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás kormányhivatal

által történõ orvoslásának az elrendelését.
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(4) A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági eljárás szabályait

és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza.

A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása

138. § (1) A kormányhivatal vezetõje a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre irányadó

szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetõje írja alá és a Magyar Közlönyben kell

kihirdetni.

(2) A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyzõ gondoskodik a kihirdetett

rendeletnek a szervezeti és mûködési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére meghatározott

szabályokkal azonos módon történõ közzétételérõl.

(3) A kormányhivatal vezetõje által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati

rendeletnek minõsül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a

következõ önkormányzati választást követõen jogosult, ez idõ alatt a módosításra a kormányhivatal vezetõje jogosult.

Az önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga

139. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétõl vagy a tájékoztatás adására nyitva álló

határidõ eredménytelen elteltétõl számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél az

önkormányzati határozat felülvizsgálatát.

(2) Ha a jogszabálysértõ önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral

járna, a törvényszék a határozat végrehajtását felfüggeszti.

Önkormányzati határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása

140. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétõl vagy a tájékoztatás adására nyitva álló

határidõ eredménytelen leteltétõl számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a törvényszéknél a helyi

önkormányzat törvényen alapuló:

a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést,

vagy

b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való

kötelezést.

(2) A határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány

tartalmazza:

a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat határozathozatali, feladat-ellátási

kötelezettsége fennáll, és

b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség elmulasztását

megállapíthatónak.

(3) A kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék megállapítja a határozathozatali kötelezettség elmulasztását és

határidõ tûzésével kötelezi az önkormányzatot a határozat meghozatalára.

(4) A kormányhivatal kezdeményezésére a törvényszék megállapítja a mulasztást és határidõ tûzésével kötelezi a helyi

önkormányzatot, hogy biztosítsa a feladat-ellátást (közszolgáltatást).

(5) Ha a helyi önkormányzat a törvényszék által megadott határidõn belül nem tesz eleget határozathozatali

kötelezettségének, a kormányhivatal a határidõ leteltét követõ harminc napon belül kezdeményezheti a

törvényszéknél a mulasztás kormányhivatal által történõ pótlásának az elrendelését az önkormányzat költségére.

Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása

141. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg,

a) ha a jegyzõ a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidõn belül nem tesz eleget a jegyzõkönyv

megküldési kötelezettségének;

b) ha a polgármester, a jegyzõ határidõben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló

megkeresésének;
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c) ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali, feladat-ellátási

(közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tûzött határidõ eredménytelenül eltelt;

d) ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselõ-testület nem folytatja le határidõben a polgármester,

valamint a polgármester a jegyzõ ellen a fegyelmi eljárást.

(2) A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselõi illetményalap, legmagasabb összege

esetenként a köztisztviselõi illetményalap tízszerese.

(3) A törvényességi felügyeleti bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés

esetén ismételten is kiszabható.

(4) A törvényességi felügyeleti bírság kiszabásánál a kormányhivatal figyelembe veszi:

a) a jogellenes kötelezettségszegés súlyát;

b) a helyi önkormányzat költségvetési helyzetét, és

c) az elõzõ bírságok számát és mértékét.

(5) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a helyi önkormányzat a döntés

közlésétõl számított tizenöt napon belül.

(6) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvény elõírásait megfelelõen kell alkalmazni.

(7) A törvényszék a kormányhivatal döntését megváltoztathatja, a kormányhivatal új eljárás lefolytatására nem kötelezhetõ.

A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai

142. § (1) A 132. § (1) bekezdés h) pontja esetében a kormányhivatal által kezdeményezett bírósági eljárásra a 70. §

rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.

(2) A 139–140. § szerinti jogszabálysértések megszüntetésére irányuló pert a helyi önkormányzat vagy a polgármester

ellen lehet megindítani.

(3) A kormányhivatalnak a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot megállapító döntése ellen

a pert a kormányhivatal ellen kell megindítani.

(4) Az önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata, az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási

kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránt, valamint a kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot

megállapító határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben a polgári perrendtartásról szóló törvény

közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréseknek megfelelõen kell

alkalmazni, e perekben a törvényszék jár el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezés

143. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) a területszervezési eljárás szabályait;

b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemek nyilvántartásának szabályait;

c) a 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, a fõvárosi önkormányzat kezelésében lévõ fõútvonalak,

közutak és közterületek kijelölését;

d) a 16. §-ban meghatározott esetekben az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket;

e) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter, hogy az önkormányzati

rendeletnek és a jegyzõkönyvnek a kormányhivatal részére történõ megküldése rendjét rendeletben szabályozza.

(3) Felhatalmazást kap a települési, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

szabályait.

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben határozza meg:

a) a helyi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát;

b) a helyi önkormányzat költségvetését;
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c) a helyi önkormányzat zárszámadását;

d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés

alapvetõ szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit;

e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság

kiszabásának szabályait;

f) az önkormányzati képviselõnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és

természetbeni juttatást;

g) a nagyobb gazdasági teljesítõképességû, lakosságszámú települési önkormányzat számára elõírt kötelezõ

feladat- és hatáskör vállalását;

h) a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét;

i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelõi jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelõi

jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenõrzésének szabályait.

Hatályba léptetõ rendelkezések

144. § (1) E törvény a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 51. § (4) bekezdés és a 143. § (4) bekezdés e) pontja 2012. április 15-én lép hatályba.

(3) A 2–20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22–26. §, a 27. § (3)–(4) bekezdés, a 41–51. § (3) bekezdés, az 51. § (5) bekezdés – 62. §,

a 65–68. §, a 71. §, a 79–105. §, a 106. § (1) bekezdés, a 111–131. §, a 143. § (1) bekezdés a), c), d) pontja,

a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés a)–d), g), h) pontja, a 146. §, a 156. § (2) bekezdés, valamint a 157. §

2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § (2) bekezdés, a 28–40. §, a 64. §, a 69–70. §, a 72–78. §, a 143. § (4) bekezdés f) pontja, a 154. §, a

156. § (3) bekezdése, valamint a 158. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

145. § E törvény 1–83. §-ai, a 84. § (1)–(4) bekezdése, a 85–109. §-ai, a 125–144. §-ai, a 146. §, a 148. §, a 153–154. §-ai,

a 156. §-a, valamint a 158. § b) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsülnek.

Átmeneti rendelkezések

146. § (1) Az e törvény hatálybalépése elõtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselõ-testületek

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelõen módosítják e törvény hatálybalépését követõ hat hónapon

belül.

(2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a 84–86. § hatálybalépését követõ hatvan napon belül kell

megalakítani.

(3) A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése alkalmazása során a költségvetési

törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati képviselõk és

polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és idõpontot kell figyelembe venni.

Módosító rendelkezések

147. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a 341. §-át követõen a következõ új alcímmel és 341/A. §-sal

egészül ki:

„Az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti per

341/A. § Az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránt

indított perekre ennek a fejezetnek a rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a kötelezettséget elmulasztó helyi önkormányzat székhelye

található,

b) a keresetlevelet az illetékességgel rendelkezõ bíróságnál kell benyújtani,

c) a keresetlevélnek a 121. §-ban meghatározottakon túl a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakat kell

tartalmaznia,
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d) a bíróság a keresetlevelet 30 napos határidõ tûzésével megküldi a helyi önkormányzatnak a keresetlevélben

foglaltakra vonatkozó nyilatkozata beszerzése céljából,

e) a perindítás hatályai a keresetnek az alperessel való közlésével állnak be,

f) tárgyalás tartását a felperes – a 338. § (8) bekezdés b) pontját ide nem értve – a keresetlevélben, az alperes

a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye,

g) a bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye.”

148. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)

a) 12. § (2) bekezdésében, 33/A. § (1) bekezdés i) pontjában, a 33/A. § (7) bekezdésében, az 52. § (2) bekezdésében,

a 92/C. § (6) bekezdésében, a 95. § a) pontjában, a 96. § c) pontjában, a 97. § a) pontjában, a 105. §-ában a „helyi

önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei

kormányhivatal”,

b) 17. § (2) bekezdésében, a 42. § (3) bekezdésében, a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szervnek” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak”,

c) 33/A. § (3a) bekezdésében és a 92/C. § (6) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért

felelõs szervet” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalt”,

d) 59. §-ában, a 95. § a) pontjában és a 96/A. §-ában a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

miniszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter”,

e) 105. §-ában a „törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszterhez” szövegrész helyébe a „törvényességi

felügyeletéért felelõs miniszterhez”,

szöveg lép.

149. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi

LXIV. törvény

a) 7. § (1) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”,

b) 19. § (2) bekezdésében a „törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „törvényességi

felügyeletéért felelõs miniszter”

szöveg lép.

150. § A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény

a) 13. § (3) bekezdés d) pontjában, 20. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért

felelõs szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”,

b) 13. § (4) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szervnek” szövegrész helyébe a „a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak”

szöveg lép.

151. § A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében a „törvényességi ellenõrzéséért felelõs miniszterhez” szövegrész helyébe a „törvényességi

felügyeletéért felelõs miniszterhez”,

b) 6. § (1)–(2) bekezdésében, a 18. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

152. § A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény

a) 7. § (3) bekezdés d) pontjában, a 12. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért

felelõs szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”,

b) a 7. § (6) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szervnek” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak”

szöveg lép.
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153. § A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény

a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában, az 5. § b) pontjában a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs

szervnek” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatalnak”,

b) 10. § (3) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

154. § E törvény 41. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Törvény elõírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan

állami vagy többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, amelyben

az állam vagy az önkormányzat többségi befolyással bír, vagy e gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló jogi

személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.”

155. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyûlés, a Kormány, a testületi központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi

szerv normatív határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, mûködését és

szervezetét, továbbá saját cselekvési programját. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete normatív határozatban

szabályozza az általa irányított szervek tevékenységét, mûködését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját.”

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

156. § (1) Hatályát veszti

a) az Ötv. 32. § második mondata, a 61. § (1) bekezdése; a 61/A. §; a 78–80/B. §; a 88. § (1) bekezdés b) pontja,

a 88. § (2)–(4) bekezdése, a 92/A. § (2) bekezdése; a 98–99. §;

b) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 1. § (7) bekezdése;

c) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény melléklete.

(2) Hatályát veszti

a) az Ötv. 1–18. §; a 22–31. §; a 32. § elsõ mondata, a 33.§; a 35–44. §; az 52–60. §; a 61. § (2)–(6) bekezdés; a 62–68/D. §;

a 71–72. §; a 74. § (2)–(3) bekezdése; a 75–77. §; a 81–87. §; a 88. § (1) bekezdés a), c), d) pontja; a 89–97. §;

a 101–115. § (4) bekezdése; a 115. § (6) bekezdése,

b) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 3. § és 4. §-a és a 3. §-t megelõzõ alcím.

(3) Hatályát veszti az Ötv.

157. § Hatályát veszti

a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény,

b) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény,

c) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény.

158. § Hatályát veszti

a) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény,

b) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény.

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

A polgármester, az önkormányzati képviselõ esküjének szövege

„Én, (eskütevõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez

hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségembõl eredõ

feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlõdésének elõmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselõ

(polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársa

és gyermeke számára

A nyilatkozatot adó személye

1. A nyilatkozatot adó:

a) helyi önkormányzati képviselõ, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselõ)

b) a képviselõvel közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

c) a képviselõvel közös háztartásban élõ gyermek (a továbbiakban: gyermek)

2. A képviselõ neve: ....................................................................................................................................................................................................

3. A házas-/élettárs neve: .........................................................................................................................................................................................

4. A gyermek neve: .....................................................................................................................................................................................................

A) RÉSZ

VAGYONI NYILATKOZAT

I. Ingatlanok

1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ...................................................................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ....................................................................................................................................................................

c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése): ........................................................................................................

d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ...................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, bányatelek stb.): ................................................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlõ stb.): ...................................................................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................

2. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ....................................................................................................

b) Az ingatlan területnagysága: .....................................................................................................................................................................

c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése): .........................................................................................................

d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, bányatelek stb.): .................................................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlõ stb.): ....................................................................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................

3. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ....................................................................................................

b) Az ingatlan területnagysága: .....................................................................................................................................................................
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c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése): .........................................................................................................

d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ........................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, bányatelek stb.): ...................................................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlõ stb.): ...................................................................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................

4. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): .....................................................................................................

b) Az ingatlan területnagysága: ......................................................................................................................................................................

c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése): .........................................................................................................

d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: .......................

e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, bányatelek stb.): ...................................................................

f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlõ stb.): ...................................................................................................................................

g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ........................................................................................................................

h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ...............................................................................................................................

II. Nagy értékû ingóságok

1. Gépjármûvek:

a) személygépkocsi: .................................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................................... típus

b) tehergépjármû, autóbusz: ................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ....................................................................................... típus

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................ típus

c) motorkerékpár: ........................................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................ típus

a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................ típus

2. Vízi vagy légi jármû:

a) jellege: ...........................................................................................................................

típusa: ............................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

b) jellege: ...........................................................................................................................

típusa: ............................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ..........................................................................................

3. Védett mûalkotás, védett gyûjtemény:

a) egyedi alkotások: ....................................................................................... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................

b) gyûjtemény: ................................................................................................. megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyûjteményenként) a mindenkori köztisztviselõi illetményalap hathavi

összegét meghaladó értékû ingóság:

a) megnevezés: .....................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................

b) megnevezés: .....................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................

c) megnevezés: .....................................................................................................................................
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a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................

d) megnevezés: .....................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................

e) megnevezés: .....................................................................................................................................

a szerzés ideje, jogcíme: .........................................................................................................................

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékû biztosítás

stb.):

megnevezés: ..............................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

névérték, biztosítási összeg: .................................................................................................................

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ......................................................................... Ft

7. A mindenkori köztisztviselõi illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz: ........................... Ft

8. Az összességében a mindenkori köztisztviselõi illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti

számlakövetelés vagy más, szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés:

a) pénzintézeti számlakövetelés:

forintban: ............................................................................................................................................

devizában (forintértéken): ............................................................................................................

b) más szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ................................................. Ft

9. Más, jelentõsebb értékû vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori köztisztviselõi illetményalap hathavi

összegét meghaladja:

megnevezés: ..............................................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

megnevezés: ..............................................................................................................................................

III. Tartozások

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben

esetlegesen fennálló tartozásait

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): .............................................................................. forint

2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): .............................................................. forint

3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ......................................................................................... forint

IV. Egyéb közlendõk

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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B) RÉSZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(a képviselõi tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek)

1. Foglalkozása: ...............................................................................................................................................

Munkahelye: ................................................................................................................................................

Szünetelteti-e foglalkozását: igen

nem

Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: ....................................... Ft

2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelybõl adóköteles jövedelme származik:

a) A tevékenység megnevezése: ...................................................................................................................

b) A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek): .....................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos): ..............

d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft

a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................

b) A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek): .........................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos): ..............

d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft

a) A tevékenység megnevezése: ...........................................................................................

b) A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek): .........................

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos): ..............

d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft

C) RÉSZ

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:

I. 1. Gazdasági társaság neve: ....................................................................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ..............................................................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....................................................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .....................................................................................................................................................

II. 1. Gazdasági társaság neve: .....................................................................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ...............................................................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ............................................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....................................................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..................................................................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .....................................................................................................................................................

III. 1. Gazdasági társaság neve: ....................................................................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ...............................................................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ..............................................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....................................................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ..................................................................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .....................................................................................................................................................

IV. 1. Gazdasági társaság neve: ....................................................................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ..............................................................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................................

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39477



4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....................................................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................

V. 1. Gazdasági társaság neve: ....................................................................................................................................................................................

2. Gazdasági társaság formája: ..............................................................................................................................................................................

3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................................

4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .....................................................................................................................................%

5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................................................................................................................%

6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ......................................................................................................................................................
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat

és hatáskörérõl

A Kormány

a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak-

és felnõttképzési feladatokat ellátó központi hivatal.

(2) A Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A Hivatal élén a fõigazgató áll.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

(5) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal fõigazgató-helyetteseit.

(6) A Hivatal fõigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal

fõigazgatója gyakorolja. A Hivatal kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és munkavállalói felett a fõigazgatója

gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(7) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ igazgatóságot a miniszter által kinevezett fõigazgató-helyettes vezeti.

2. A foglalkoztatási szerv kijelölése

2. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, valamint a munkaügyi központot jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként

mûködik.

(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási

hatósági ügyekben elsõ fokon a munkaügyi központok kirendeltségei járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási

szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi

szerv kijelölése

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a Hivatalnak önálló feladat és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége.

(2) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok

ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot, továbbá

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban:

munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség) jelöli ki.
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(3) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot

jelöli ki.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységbõl

(munkavédelmi felügyelõség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységbõl (munkaügyi

felügyelõség) áll.

4. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv kijelölése

4. § (1) A Kormány állami szakképzési és felnõttképzési szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2) A szakképzésrõl szóló törvényben, a felnõttképzésrõl szóló törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról

és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben a szakképzési és felnõttképzési szerv számára

meghatározott feladatokat a Hivatal látja el.

(3) A tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényben meghatározott Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület

mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

II. FEJEZET

A HIVATAL FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATAI

5. Az irányítás szabályai

5. § (1) A munkaügyi központok tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott

hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve –

gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munkaügyi központnak a 8. § (3) bekezdése, valamint a kirendeltségnek

a 9. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) és e)–i) pontja szerinti

hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter gyakorolja.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõpiaci programok kidolgozását és dönt

a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyûjtések

adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi

– számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által történõ

felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

(5) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában az 6. § (1) bekezdés h) és i) pontjában

meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter látja el.

6. A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörei

6. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi

követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõpiaci

szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk

ellátásával, valamint a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos

szakmai feladatokat,
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c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és

számítógépes rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes

rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja

a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

e) fejleszti a munkaerõpiaci szolgáltatásokat,

f) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési

rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket,

statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának

fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai

képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i) ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló nemzetközi szerzõdések

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb) elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott

fellebbezéseket,

k) adatokat gyûjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

kb) a magánközvetítõk és -kölcsönzõk éves tevékenységérõl,

kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,

lb) elõsegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó –

feladatainak végrehajtását, valamint közremûködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások

megtérítésével kapcsolatos feladatokban,

ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere

mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES

szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES

rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyarország területén igénybe vehetõ

álláskeresési támogatások egyes kérdéseirõl,

lf) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban:

EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek – munkanélküli ellátásokra vonatkozó

rendelkezései – végrehajtásával összefüggõ feladatok tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,

javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,

o) ellát egyes munkaerõpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerõpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõpiaci programok indítására,

ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõpiaci programok

végrehajtását, továbbá lebonyolítja a jóváhagyott munkaerõpiaci programokat,

oc) véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,

p) szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból

támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,

q) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

r) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

s) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint
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t) koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u) koordinálja a munkaügyi központok foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességû

személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.

(2) A Hivatal a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) ellátja a kollektív szerzõdések nyilvántartásával kapcsolatos teendõket,

b) elõkészíti a kollektív szerzõdés hatályának az ágazatra történõ kiterjesztésével kapcsolatos miniszteri döntést,

amelynek keretében közremûködik a kiterjesztést kérõ szervezet, szervezetek reprezentativitásának

megállapításában,

c) közremûködik az ágazati párbeszéd bizottság mûködésében, amelynek keretében ellátja a részvétel és az ágazati

reprezentativitás megállapítása érdekében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság döntéseihez szükséges

adatkezelési, döntés-elõkészítési feladatokat, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszere

mûködésének támogatását,

d) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

e) elvégzi a közalkalmazotti területeken mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának

megállapításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

f) mûködteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR).

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

7. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) – az 1. mellékletben meghatározott székhelyen mûködõ – szervezetbõl

és kirendeltségekbõl áll.

(2) Az e rendelet szerinti munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek.

A megyei (fõvárosi) munkaügyi központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévõ valamennyi

kirendeltség.

(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik, az igazgatóhelyettesek

felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az igazgatója gyakorolja.

(4) A kirendeltség a munkaügyi központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A kirendeltség

nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ

ügyintézõje jár el.

(5) A munkaügyi központ vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a kirendeltség vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel

rendelkezõ ügyintézõjét elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

8. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete

a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közremûködik

a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás

ellenõrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat decentralizált kerete

felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés, valamint

a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos

feladatokat,

e) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai

mûködtetésérõl,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelõs a szakmai munkát támogató szoftverek mûködtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok

elleni fellebbezéseket,
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j) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és

koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybõl

adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fõvárosi és megyei

kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történõ megtérítési igények

érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart

a munkaerõpiaci szereplõkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerõpiaci ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerzõdések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésbõl nyújtott támogatás

biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a szakigazgatási szerv vezetõje szerzõdéskötési

képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

a) ellenõrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerzõdésben foglaltak szerinti teljesítését,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

(4) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban

meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerõpiaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerõpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

a munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetét jelöli ki.

9. § (1) A kirendeltség

a) a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl szóló jogszabályban meghatározott illetékességi

területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési

járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével

kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek

ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel

kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi

önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági

szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,
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m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek
végrehajtásával összefüggõ feladatokat,

n) ellátja a Karrier Híd Programhoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány
kiadásával összefüggõ feladatokat.

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:
a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetõségeket,
b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,
c) szervezi a közfoglalkoztatást,
d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.

10.  § A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és
szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében
a) mûködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerõpiaci

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,
b) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal,

illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértõi bizottságban,
c) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

nyújtásában.

III. FEJEZET
A HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FELADATAI

7. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság általános feladatai

11.  § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság fõigazgató-helyettese (e fejezetben a továbbiakban:
fõigazgató-helyettes) a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja
a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek szakmai irányítását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek tevékenysége
tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek munkáját módszertani
útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a munkavédelmi és
munkaügyi felügyelõségek szakmai munkájának értékelésével támogatja.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szervezi a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõk képzését,
továbbképzését, továbbá az újonnan belépõ felügyelõk vizsgáztatását.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek korrupcióellenes
stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint elemzi és értékeli az munkavédelmi és munkaügyi
igazgatósághoz, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségekhez érkezõ panaszokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi ellenõrzési irányelvet a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság adja ki.
(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek bevonásával –

mûködteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges
egységes informatikai rendszert.

(8) A fõigazgató-helyettes egyetértési jogot gyakorol, ha a földügyért felelõs miniszter az erdészeti tevékenységgel
kapcsolatban egyes védõruhák alkalmazásának felfüggesztését rendeli el.

(9) A fõigazgató-helyettes ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyásával kapcsolatosan külön
jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(10) A fõigazgató-helyettes ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével
kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(11) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján ellátja az egyéni védõeszközök megfelelõségét
tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és
mûködteti a Kijelölést Elõkészítõ Bizottságot.
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8. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai

12. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a Hivatal külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggõ feladatait.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és

(3) bekezdésében, továbbá a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 83/A. §

(4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggõ kormányzati döntések, stratégiák

megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami mûködéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió

döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok

megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági

vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek

megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe

utalt feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási

betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggõ jellegének megállapításához, minõsítéséhez külön

jogszabály alapján véleményt ad.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján mûködteti a hajózási egészségi alkalmasság

másodfokú vizsgálatát végzõ bizottságot.

(8) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi

vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

9. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkavédelmi állami feladatai

13. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával

kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság saját jogkörében kezdeményezi, elõkészíti és

elõsegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkavédelemmel összefüggõ

jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi felügyelõségek közremûködésével – részt vesz

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában,

b) a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában,

c) a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában,

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi

helyzetérõl szóló éves beszámoló jelentés elõkészítésében,

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem

veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

14. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ kormány-elõterjesztéseket és jogszabálytervezeteket,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttmûködik más államok

szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi

kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elõsegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és

Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,
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d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendõit,

e) mûködteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek

végzésében, mûködésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai

biztonság területén.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön

jogszabályban elõírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.

10. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkaügyi állami irányítási feladatai

15. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos állami irányítási

feladatokat lát el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával

összefüggésben együttmûködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival.

A nemzetközi együttmûködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen tájékoztatást nyújt

az elvégzett munkaügyi ellenõrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106/A–106/B. §-ában – a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját

kivéve – meghatározott szabályok megtartásának ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól

a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság beszámolót készít a miniszter számára.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkaügyi ellenõrzéssel összefüggõ

jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közremûködésével

– részt vesz a munkaügyi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában.

11. A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek jogállása, szervezete és az irányítás

szabályai

16. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség a fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelyén mûködik, és

illetékességi területe megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség tekintetében a Khtv. 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §

(2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve

– gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

fõigazgató-helyettese.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató,

a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi felügyelõséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(5) Az igazgató az igazgatóhelyettesek közremûködésével irányítja a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi

felügyelõséget, és – amennyiben törvény eltérõen nem rendelkezik – ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi

hatóság hatósági feladatait.

(6) Az igazgató az igazgatóhelyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az munkavédelmi és

munkaügyi igazgatóság fõigazgató-helyettesének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek

fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõk.

(7) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek keretében a hatósági feladatok ellátására

munkavédelmi felügyelõk és munkaügyi felügyelõk mûködnek.

12. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

17. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, továbbá a munkavédelmi felügyelõségek, illetve munkavédelmi

felügyelõk ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed

a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelõ a munkavédelmi

felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató

székhelyétõl és telephelyétõl.
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(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, valamint a munkavédelmi felügyelõségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A.,

83/B., 83/C., 83/E. §-ában, továbbá az Eüatv. 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában

meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

18. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértõi engedélyezési feladatokat,

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértõi engedélyhez szükséges

szakhatósági állásfoglalásokat,

c) a munkavállalók rákkeltõ anyagok okozta foglalkozási eredetû egészségkárosodásokkal, illetve daganatos

megbetegedésekkel szembeni védelmének elõsegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében

meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet,

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történõ

igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a külön jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik az Mvt.

84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelõségek gyakorolják az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják

továbbá mindazon hatósági ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe

utal.

(4) A munkavédelmi bírság kiszabására elsõ fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek

a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzött munkahely található.

(5) A munkavédelmi felügyelõ elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84. §-ában meghatározott

munkavédelmi hatósági feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselõje a Magyarország területén a fõigazgató-helyettes

által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás

lefolytatására az a munkavédelmi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül a munkavédelmi felügyelõ és

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság.

13. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

19. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és a munkaügyi felügyelõségek,

illetve a munkaügyi felügyelõk látják el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi

megtartásának, illetõleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban

történõ igazolása céljából a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában

meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenõrzési tárgykörökben ellátja a Met.

4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá

a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést

tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára elsõ fokon annak

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén

az ellenõrzött munkahely található.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselõje Magyarország területén a fõigazgató-helyettes által

kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás

lefolytatására az a munkaügyi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül a munkaügyi felügyelõ és

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság.
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14. Egyéb feladatok

20. § (1) A Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkavédelmi Felügyelõsége elsõfokon, a munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe

tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelõségértékelésére jogosult szervek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

IV. FEJEZET

A HIVATAL SZAKKÉPZÉSSEL ÉS FELNÕTTKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATAI

21. § (1) A Hivatal a szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatai keretében

a) ellátja a szakképzési és felnõttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, valamint elemzési és

értékelési feladatokat lát el,

b) gondoskodik a hátrányos és fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól,

c) végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és

harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel, valamint a foglalkozások egységes rendszerével, továbbá

az európai uniós irányelvekkel, javaslatot tesz módosítására, illetve korszerûsítésére,

d) egységes alapelvek szerint fejleszti az országos modultérképet, ellátja a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos

feladatokat,

e) kidolgozza az európai követelményekhez illeszkedõ szakképesítések egyenértékûségének feltételrendszerét,

a hazai és nemzetközi képesítések összehangolását, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer magyar

adaptációját,

f) fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnõttképzési intézményeivel történõ együttmûködést,

g) gyûjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott felnõttképzési statisztikai adatokat;

h) szervezi a pedagógusok, andragógusok és az oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzését, valamint

a speciális szakiskola szakmai tanulmányi versenyeit,

i) mûködteti a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint on-line módon a Magyar Nemzeti

Observatory Irodát, és a nemzeti referencia és koordinációs pontot, melynek keretében közzéteszi a minõségügyi

keretrendszert,

j) szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, valamint mûködteti a kiadásukat, illetve a forgalmazásukat,

k) koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a szakmai érettségi tételeknek

az egységes elvek szerinti kidolgozását,

l) kidolgozza az iskolai rendszerû szakképzésben, a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes

szakmai-pedagógiai ellenõrzési módszertanát és felkészít a használatára,

m) összeállítja az országos szakképzési (szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértõi)

névjegyzéket, valamint elkészítésének és kiadásának szabályait,

n) kialakítja és gondozza az országos szakképzési névjegyék – vizsgaelnöki, a vizsgabizottsági és a szakértõi –

adatbázisát, és gondoskodik a névjegyzék nyilvánosságra hozataláról,

o) a gazdasági kamarával együttmûködve kialakítja és mûködteti a pályaorientációs rendszert,

p) kidolgozza és mûködteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és mûködteti

a pályakövetési rendszert,

q) titkársági feladatokat lát el a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület, a Nemzeti Képesítési Bizottság,

a Felnõttképzési Akkreditációs Testület és a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács tekintetében,

r) ellátja a térségi integrált szakképzõ központok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

s) egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos

beiskolázásra vonatkozó javaslatait, és elõkészíti a döntés meghozatalára, illetve a jogszabályi megjelentetésre.

(2) A Hivatal a NFA képzési alaprészébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el.
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22. § (1) A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggõ feladatai keretében

a) kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit, elvégzi

a jogalkotáshoz szükséges elõkészítõ feladatokat a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeinek vonatkozásában,

b) koordinálja és ellátja – a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések kivételével – a szakmai és

vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyvek,

tartalomelemek és tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,

(2) A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggõ feladatai keretében

a) kialakítja és gondozza a fõvárosi, megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek

összesített országos jegyzékének adatbázisát,

b) kidolgozza és gondozza a szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzéséhez szükséges alapelveket és

a szakképesítésenként a speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeket,

c) valamennyi szakképesítés tekintetében – egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a szakmai vizsga elnökeit,

a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében a megbízás a gazdasági kamara javaslata

alapján történik,

d) egységes elvek alapján koordinálja a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas (írásbeli,

szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatevékenységek vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb

dokumentumainak kidolgozását,

e) szervezi valamennyi vizsgaidõszakra a szakmai vizsgatételek – a megyei, fõvárosi kormányhivatal útján –

vizsgaközpontokhoz való eljuttatását,

f) egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követõ komplex szakmai vizsgát

valamennyi szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében,

g) vizsgaközpontot mûködtet,

h) végzi a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minõsített adatokra vonatkozó szabályok

szerint ötven évig elzártan õrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.

23. § (1) A Hivatal a szakképzéssel, a felnõttképzéssel és a szakképzési hozzájárulás szabályozásával kapcsolatban részt vesz

a miniszter jogszabály-elõkészítési feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(2) A Hivatal a szakképzési és felnõttképzési feladatainak ellátása érdekében együttmûködik

a) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, gazdasági és szakmai kamarákkal,

b) nemzetközi szervezetekkel,

c) oktatási és felnõttképzési intézményekkel,

d) oktatási intézményt fenntartókkal,

e) kutató, fejlesztõ szolgáltató intézetekkel.

V. FEJEZET

16. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 2011. december 31-én beolvad a Foglalkoztatási Hivatalba.

A Foglalkoztatási Hivatal az OMMF és az NSZFI általános és egyetemes jogutóda.

(2) A Foglalkoztatási Hivatal elnevezése 2012. január 1-jétõl Nemzeti Munkaügyi Hivatalra változik.

(3) Az OMMF elnöke és az NSZFI fõigazgatója látja el a beolvadó szervek feladataival kapcsolatos fõigazgató-helyettesi

jogköröket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõigazgató-helyetteseinek kinevezéséig, de legkésõbb 2012. február 28-ig.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt a fõigazgató-helyettesek korábbi illetményüknek megfelelõ

összegû illetményre és juttatásokra jogosultak.

25. § A Hivatal 2012. december 31-ig fogadja és feldolgozza a 2011. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket

gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettek Éves Bevallásait, teljesíti az Éves Bevallás alapján

kimutatott visszatérítési igény kifizetését, valamint feldolgozza a gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ

hozzájárulásra kötelezett által az elévülési idõn belül benyújtott önellenõrzést.
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26. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete a 2011. január 1-je elõtt a jogelõd regionális munkaügyi központ

által a Munkaerõpiaci Alap rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított támogatásokkal

összefüggésben

a) ellenõrzi a támogatások jogszerû felhasználását,

b) ellenõrzi a felhasználás jogszerûségét, valamint a hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése

esetén meghozza a támogatások visszakövetelésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket,

c) perbeli képviseletet lát el,

d) kiállítja a nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, továbbá

e) ellátja az alaprész terhére megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli

feladatokat.

(2) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetének (1) bekezdés szerinti feladatai tekintetében a szakmai

irányítást a nemzeti erõforrás miniszter látja el.

17. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) A 1–23. §, 24. § (2)–(4) bekezdése, 25. §, 26. § és a 28. §, valamint a (3)–(4) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (1) bekezdés n) pontja 2012. november 1-jén hatályát veszti.

(4) Hatályát veszti

a) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) Korm. rendelet,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok

kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

28. § Ez a rendelet

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás

megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A megyei munkaügyi központok és székhelyük

1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Pécs

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kecskemét

4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Békéscsaba

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Miskolc

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szeged
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7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Székesfehérvár

8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Gyõr

9. Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Debrecen

10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Eger

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szolnok

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Tatabánya

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Salgótarján

14. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Budapest

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kaposvár

16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Nyíregyháza

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szekszárd

18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szombathely

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Veszprém

20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Zalaegerszeg

A Kormány 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(4) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (2) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §

(10) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdésének a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,
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a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a

nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetésérõl szóló

2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 15. alcím és 35. § (1) bekezdése tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(5) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

f) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. §

(1) bekezdés b) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és

(4) bekezdésében,

a 23. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(5) bekezdésében,

a 28. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(4) bekezdésében,

a 30. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában,

a 31. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdésének b) és c) pontjában, a 34. § (4) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében

a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §

(3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,

a 35. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §

(1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében és eredeti jogalkotói

hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész

„1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” cím 1.93. pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi

Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

módosítása

2. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében,

18/A. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet „FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI” címet követõ táblázatot követõen a „Nemzeti Szakképzési Intézet” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.
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3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 14. § (10) bekezdésében és 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

4. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/E. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg, a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

5. A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint

a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás

támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § c) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves idõtartamra, egészben

vagy részben megtéríthetõ a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek, az õt – a munkába járással kapcsolatos

utazási költségtérítésrõl szóló Korm. rendelet alapján – terhelõ része, ha a munkaadó]

„c) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.”

(2) Az R1. 3. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük

között történõ oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy]

„b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.”

(3) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A munkaügyi központ a megállapított folyósítási idõ lejárta elõtt megszünteti

a) a 2. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a támogatott foglalkoztatással érintett munkavállaló

munkaviszonya megszûnik,

b) a 3. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a 3. § (5) bekezdésében meghatározott létszám négy fõ alá

csökken. A munkaadó a munkaviszony megszûnésének idõpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.”

(4) Az R1. 7. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A munkaadó a munkaviszony megszûnésének idõpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.”

(5) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a munkaügyi központ – a foglalkoztatni

kívánt személyt álláskeresõként nyilvántartó – kirendeltsége, a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos

feladatokat – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevõ

munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ

kirendeltsége látja el.”

(6) Az R1.

a) 1. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2–5. §-ban” szövegrész helyébe a „2–3. §-ban”,

c) 7. § (2) és (4) bekezdésében a „2–4. §-ban” szövegrész helyébe a „2–3. §-ban”

szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R1.

a) bevezetõ szövegében az „a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával” szövegrész,

b) 3. § (3) bekezdésében a „ , valamint a munkaügyi tanács” szövegrész,

c) 7. § (3) bekezdése.
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6. Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 93. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik.”

(2) Az R2. 94. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság, az (1) bekezdés

c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a fõvárosi, megyei kormányhivatal

munkaügyi és munkavédelmi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõsége (a továbbiakban:

munkavédelmi felügyelõség) hatáskörébe is tartozik.”

(3) Az R2. 95 § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik.”

(4) Hatályát veszti az R2.

a) 96. § (2) bekezdése,

b) 96/A. § (2) bekezdése, valamint

c) 97. § (2) bekezdése.

7. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

8. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl

és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának

feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 17/B. § (2) bekezdés

b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

9. A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól

szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.

(II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 16/B. § alapján 2011. december 31-éig, valamint ezt követõen jogerõsen kiszabott és 2012. január 1-jét követõen

befolyt bírságbevétel és annak kamatai a központi költségvetés központosított bevétele.”

(2) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (továbbiakban: NMH)”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 16/B. § (5) és

(6) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében, az „NSZFI” szövegrész helyébe az

„NMH”,

c) 12. § (6) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdés b) pontjában az „NSZFI-hez”

szövegrész helyébe az „NMH-hoz”,

szöveg lép.

10. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
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11. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ

adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól

szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 2. számú mellékletének „1. Az OSAP-ban nem szereplõ, illetve az OSAP adatokból elõállított önálló adatbázisok

adatai” alcímet követõ táblázat” 103. sorában az „OMMF” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal”,

c) 2. számú mellékletének „2. Az adatkezelõ szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése” alcímet követõ

táblázat 40. sorában az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Munkaügyi Hivatal”, az „OMMF” szövegrész helyébe az „NMH”

szöveg lép.

12. A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló 66/2007. (IV. 4.)

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi

munkaügyi felügyelõsége (a továbbiakban: munkaügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóság”

szöveg lép.

13. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott

szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

3. számú mellékletének 10. pontjában, valamint 4. számú melléklet 6. pontjában az „Országos Munkavédelmi és

Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal”szöveg lép.

14. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.)

Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség”

szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

15. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

módosítása

15. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4/A. §

(4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

„b) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének,”

16. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok

a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program

1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának

és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm.

rendelet módosítása

16. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos

helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
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„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható

támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (2) bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a Program célcsoportjába azok az álláskeresõk tartoznak, akik:]

„e) tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, vagy

f) foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülnek.”

(2) Az R5. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaügyi központ a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport meghatározásánál figyelembe

veszi:

a) a megye (fõváros) munkaerõ-keresletének és -kínálatának jellemzõit,

b) a megye (fõváros) foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a megye (fõváros) lakosságának iskolai végzettség szerinti összetételét,

d) a megyében (fõvárosban) jellemzõ hiányszakmák körét.”

(3) Az R5. 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Kiemelt figyelmet kell fordítani a romák programba vonására vonatkozó, országos átlagban a célcsoport 15%-os,

az észak-magyarországi régióban és dél-dunántúli régióban 20%-os, célértékekre.”

(4) Az R5. 2. § (4) bekezdése e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Programba nem vonható be az a személy,)

„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges

képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült.”

(5) Az R5. 3. § b) pontjának bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:

elhelyezkedést segítõ támogatások:)

„bb) a munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt:

munkatapasztalat-szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás,”

(6) Az R5. 5. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bértámogatás idõtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

(4) A bértámogatás mértéke a foglalkoztatót terhelõ bér és járulékainak, 2012. január 1-jétõl a szociális hozzájárulási

adó, legfeljebb 70%-áig terjedhet.”

(7) Az R5.

a) 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra”,

b) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „2500 Ft-ot” szövegrész helyébe „4000 Ft-ot”

szövegrész lép.

17. Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontjában az

„a munkavédelmi hatóság építési munkahely szerint illetékes felügyelõségének” szövegrész helyébe az „az építési

munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

18. Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági

állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának

eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében az „Országos Munkavédelmi és

Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

19. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 1. mellékletében az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.
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20. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 8. § (2) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet (a továbbiakban: NSZFI)” szövegrész

helyébe az „A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH)”,

c) 8. § (3)–(5) bekezdésében az „NSZFI-nek” szövegrész helyébe az „NMH-nak”,

d) 8. § (3)–(4) bekezdésében, 10. § (1)–(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 11. §

(3)–(4) bekezdésében, valamint 13. §-ában az „NSZFI” szövegrész helyébe az „NMH”,

e) 12. § (1) bekezdésében az „NSZFI-MPA” szövegrész helyébe az „NMH-NFA”,

szöveg lép.

21. A munkabiztonsági szakértõi tevékenységrõl szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A munkabiztonsági szakértõi tevékenységrõl szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF)” szövegrész

helyébe az „a munkavédelmi hatóság”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az OMMF-hez” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatósághoz”,

c) 8. § (3) bekezdésében az „az OMMF” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság”,

d) 2. számú melléklet címében az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az

„a munkavédelmi hatóság”, 8. pontjában az „az OMMF honlapján” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi

hatóság a honlapján”

szöveg lép.

22. A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes

foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának

szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1)–(2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés 4., 15., 17., 23. és 24. pontjában, valamint 4. § b) pont bb) alpontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 2. § (1) bekezdés bevezetõ részében valamint 2. § (1) bekezdés 12., 14., 15., 19. pontjában a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

23. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm.

rendelet módosítása

23. § (1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:

R6.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. §

(1)–(2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál létrejövõ üzemi tanács, és üzemi megbízott (a továbbiakban

együtt: üzemi tanács) megválasztásának, a választási eredmények összesítésének és felhasználásának egyes

kérdéseire, valamint a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Munkaügyi

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki.”

(2) Az R6. 4. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatónál mûködõ választási bizottság a jelentést megküldi

a) a Hivatal és

b) az üzemi tanácsi választáson jelöltet állító szakszervezet munkahelyi szervének.”

(3) Az R6. 4. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jelentést a Hivatalnak elektronikus úton kell megküldeni.”
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(4) Az R6. 4. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adatszolgáltatás – az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján – a Hivatal honlapján

elérhetõ Munkaügyi Kapcsolatok Információs rendszer keretében mûködõ „Üzemi tanács elektronikus adatgyûjtõ

rendszer”-en keresztül történik.”

(5) Az R6. 4. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jelentésre kötelezett az adatszolgáltatás érdekében – a munkáltató 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt

adatai közlésével – a Hivataltól elektronikus úton az internetes felület használatára jogosító kódot kér. A Hivatal a

8 számjegybõl álló, véletlenszerûen generált belépési azonosító kódot öt napon belül elektronikus úton küldi meg.”

(6) Az R6. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal

a) szakszervezet, szakszervezeti szövetség kérelmére elvégzi a rá vonatkozó adatok országos összesítését,

b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû

szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához

szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív

szerzõdés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggõ feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló

eljárás céljából ágazati – alágazati, szakágazati – összesítést végez.”

(7) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a szavazatösszesítés érdekében a beküldött jelentések alapján megállapítja az üzemi tanácsi választások

érvényes, a (3) bekezdés szerint számított redukált szavazatinak összesített számát, valamint – a 7. § (1) bekezdés

szerint – a választáson részt vettek arányát.”

24. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési

tevékenység ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenõrzésének

részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap

(a továbbiakban: MPA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA), az „MPA”

szövegrész helyébe az „NFA” szöveg lép.

25. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010.

(IV. 22.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI)” szövegrész

helyébe az „Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (továbbiakban: NMH)” szöveg;

b) 4. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében az „NSZFI” szövegrész helyébe az

„NMH”,

c) 4. § (2) bekezdésében az „NSZFI-be” szövegrész helyébe az „NMH-ba”,

szöveg lép.

26. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek

foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló

175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért

a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra”,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 5. § (2) és (4) bekezdéseiben a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”

szöveg lép.
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27. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 75. § (3) bekezdés b) pontjában a „Munkaerõpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot”,

b) 81. § (1) bekezdés g) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 81. § (1) bekezdés x) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe

az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal”,

d) 81. § (2) bekezdésének r) pontjában „a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet” szövegrész helyébe

„a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R7. 81. § (1) bekezdés w) pontjában a „a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testületét,” szövegrész.

28. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 27. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 29. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 33. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”szöveg lép.

29. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

módosítása

29. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

30. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál

mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet

módosítása

30. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ

szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: R8.) 5. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. és 4. §-ban szereplõ adatszolgáltatási kötelezettségnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

honlapján elérhetõ Munkaügyi kapcsolatok Információs Rendszerben mûködõ „Közalkalmazotti szakszervezeti

taglétszám elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni. Ettõl

eltérõen a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága elektronikus adathordozó alkalmazásával is teljesítheti

adatszolgáltatási kötelezettségét.”

(2) Az R8. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatalnak,”

(3) Az R8.

a) 5. § (2) bekezdésében az „MKIR rendszert üzemeltetõ minisztérium kijelölt szervezeti egysége” szövegrész

helyébe az „MKIR rendszert üzemeltetõ Hivatal”,

b) 6. § (1) bekezdésében az „az MKIR rendszer üzemeltetõje” szövegrész helyébe az „a Hivatal”,

c) 7. § (1) bekezdésében az „az MKIR rendszer üzemeltetõje” szövegrész helyébe az „a Hivatal”

szöveg lép.
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31. A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány
irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó
kötelezettségvállalási korlátairól szóló 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti 
jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól szóló
129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

32. A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával
kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú
és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

32. § A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági
állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek
módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

33. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosítása

33. § Hatályát veszti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a és az
azt megelõzõ 4. alcím címsora.

34. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1–33. §, valamint a (3) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a válság következtében munkahelyüket elvesztõ személyek foglalkoztatásának elõsegítését célzó

támogatásról szóló 356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet.

35. § (1) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. §-ának az R4. 9. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép
hatályba:
 „(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben elõírt feltételek meglétét a
települési és a kistérségi jegyzõ a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenõrzi. A települési és
a kistérségi jegyzõn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok mûködésére, az ott végzett kereskedelmi
tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az
engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak
ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség
teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelõségét a vásár, piac helyszíne szerint illetékes katasztrófavédelmi
szerv jogosult ellenõrizni.”

(2) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történõ
módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a
nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés b) és c) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésért felelõs hatóságként)
„b) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ
fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,
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c) a kereskedelemért és az iparügyekért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ

fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,”

(3) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történõ

módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a

nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §

(3) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében

a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

„b) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozik, elsõ fokon a Nemzeti Munkaügyi

Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete

egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c), e), k) és

r) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés s) és

x) pontjában,

a 4. alcím, valamint a 7–8. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím, valamint a 9–10. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(2) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím, valamint a 11–12. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény

16. § (14) bekezdés d), e), h), i), k), l) és n) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 8. alcím, valamint a 13–15. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a fõvárosi

és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, továbbá az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 10. alcím, valamint a 16. melléklet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 11. alcím, valamint a 17. melléklet tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi

CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 101. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 102. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 103. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 104. § tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39501



a 105. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi

XLVII. törvény 38. § (3) bekezdésében,

a 106. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 107. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP),

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire

(a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv), továbbá a kötelezõ egészségbiztosítás keretében

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve

kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel

alapján gyártó – egészségügyi szolgáltatónak nem minõsülõ – személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és

annak kifizetõhelyére.”

2. § A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosított – az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – orvosi beutaló nélkül is jogosult

igénybe venni

a) szakorvosi rendelõ által nyújtott

aa) bõrgyógyászati,

ab) nõgyógyászati és gyermeknõgyógyászati,

ac) urológiai,

ad) pszichiátriai és addiktológiai

ae) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégészeti,

af) szemészeti és gyermekszemészeti,

ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,

ah) onkológiai

szakellátást,

b) az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe vett bõr- és nemibeteg-gondozó, tüdõgondozó és onkológiai

gondozó, valamint kúraszerû ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.

Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a szakmai fõcsoporthoz sorolt,

de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.”

3. § A Vhr. 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti

támogatási technikákat alkalmazza, a következõ támogatási mértékek alkalmazhatók:

a) 98%-os támogatási mérték,

b) 90%-os támogatási mérték,

c) 80%-os támogatási mérték,

d) 70%-os támogatási mérték,

e) 60%-os támogatási mérték,

f) 50%-os támogatási mérték,

g) 45%-os támogatási mérték, vagy

h) 0%-os támogatási mérték.”

4. § A Vhr. 7/C. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegû támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás

alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére
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meghatározott fix összegû támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú

gyógyászati segédeszköz,)

„b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ

hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét hónapban az összes támogatási

jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt gyógyászati segédeszköz mennyiség tekintetében az 5%-ot

elérte.”

5. § A Vhr. a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § (1) A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárást követõen a támogatásba befogadott gyógyászati segédeszköz

esetében a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással

történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt adatokat

a forgalomba hozó a támogatás kezdõnapját követõ 30 napon belül az OEP rendelkezésére bocsátja.

(2) A Gyftv. 21/A. § (3) bekezdése szerinti bírság összege eszközönként 100 ezer forint.”

6. § A Vhr. 10/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben – a szerzõdõ felek eltérõ megállapodása hiányában –

a terápiaeredményességi és beteg-együttmûködési mutatók számításához, illetve teljesülésük nyomon követéséhez

az OEP adattárházában és a Betegségregiszterben szereplõ finanszírozási adatokat kell alapul venni.”

7. § A Vhr. 10/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10/D. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló

kormányrendelet alapján beszerzésre kerülõ gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetében a közfinanszírozás

alapjául elfogadott ár a közbeszerzési eljárás során kerül meghatározásra.”

8. § (1) A Vhr. 10/F. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közfinanszírozás alapját képezõ ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az OEP – a (3a) bekezdésben

megállapított eseteken túl – szükség szerinti gyakorisággal bonyolítja le. Az ártárgyalási felhívást az OEP fõigazgatója

– a TÁTB véleményének elõzetes kikérése után – legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése elõtt a Magyar

Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzéteszi.”

(2) A Vhr. 10/F. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátások köre kiegészül egy

új ellátással, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehetõ gyógyászati ellátással kapcsolatos

jogszabályi változás azt szükségesség teszi, az OEP az új ellátás, illetve a módosulással érintett eljárás tekintetében

a közfinanszírozás alapját képezõ ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az új ellátásnak a társadalombiztosítási

támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történõ szabályozása kihirdetését,

illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehetõ gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi

változás kihirdetését követõ 90 napon belül bonyolítja le. A közfinanszírozás alapját képezõ ár kialakítására irányuló

eljárás során a (3) bekezdés második mondatát, valamint a (4a)–(7) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni

kell, azzal, hogy a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a javasolt árat a tárgyalás lezárását követõ 15 napon belül kell

az egészségügyért felelõs miniszter elé terjeszteni, és a kialakított ár és támogatási mérték a (7) bekezdésben

foglaltaktól eltérõen legkésõbb a tárgyalás lezárását követõ második hónap végéig kerül kihirdetésre.”

(3) A Vhr. 10/F. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A tárgyalásokon döntési joggal kizárólag az OEP kormánytisztviselõi, tanácskozási joggal az OEP fõigazgatója által

felkért szakértõk vehetnek részt. Az ártárgyaláson közremûködõ személyekkel szemben a közbeszerzési eljárásnál

alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.”

9. § A Vhr. 11/D. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer

kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt

gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset

kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:)

„e) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti méltányossági kérelmeknél a kezelõ szakorvos által, illetve

az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály

szerint kiállított vényt.”
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10. § (1) A Vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett

egészségügyi szolgáltatás és sürgõsségi betegszállítás, továbbá az Ebtv. 27. § (6) bekezdésében meghatározott

egészségügyi szolgáltatás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell az eredeti külföldi számlát,

a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá amennyiben a számlából nem állapítható

meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek

fordítását.”

(2) A Vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztosított külföldi egészségügyi szolgáltatótól magyarországi

szolgáltatóhoz történõ sürgõsségi betegszállítása költségeinek megtérítésére abban az esetben kerülhet sor,

ha a betegszállítás elmaradása a beteg életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy maradandó

egészségkárosodáshoz vezetne és a betegszállítás nem jár a beteg helyszínen történõ ellátásával szemben aránytalan

költségekkel. A sürgõsségi betegszállítás engedélyezésérõl és a költségek megtérítésérõl az OEP dönt.”

11. § (1) A Vhr. 26/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segélyt az OEP honlapján erre

rendszeresített, a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatvány bemutatásával együtt lehet igényelni.”

(2) A Vhr. 26/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segély igénybevételéhez szükséges

nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegzõ lenyomata;

b) az egészségügyi szolgáltató OEP kódja;

c) a vér szerinti anya vagy az örökbefogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a;

d) az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel idõpontja, a távozás idõpontja;

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e;

f) az ellátás BNO kódja;

g) a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó apa neve, TAJ-a;

h) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatvány a g) pontban meghatározott személy részére

terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából kerül kiállításra;

i) a nyomtatvány kiállításának dátuma;

j) az orvos aláírása, bélyegzõjének lenyomata.”

12. § A Vhr. 50. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított 9. § hatálybalépésekor a támogatásba már befogadott

gyógyászati segédeszközök esetében a Gyftv. 21/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének a gyógyászati

segédeszköz forgalomba hozójának legkésõbb 2012. március 1-jéig kell eleget tennie.

(5) Abban az esetben, ha egy új gyógyászati ellátásnak a Mód.R. által megállapított 10/F. § (3a) bekezdése

hatálybalépésekor a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri

rendeletben történõ szabályozására már sor került és a közfinanszírozás alapját képezõ árának kialakítása a 10/F. §-ban

foglaltak szerint még nem történt meg, a közfinanszírozás alapját képezõ ár kialakítására irányuló tárgyalást az OEP

a Mód.R. kihirdetését követõ 90 napon belül bonyolítja le, amelynek során a 10/F. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell

alkalmazni.”

13. § A Vhr.

a) 3. § (2) bekezdésében az „a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló

Szabálykönyvben” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható

járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági

feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban”

szöveg, az „a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv” szövegrész

helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek

meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint

a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabály” szöveg,
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b) 10/F. § (6) bekezdésében a „javasolt árakat” szövegrész helyébe az „árakat és a támogatási mértékeket” szöveg,

c) 13. §-ában a „14–25. §” szövegrész helyébe a „14–25. § és az Ebtv. 30/A. §-a” szöveg,

d) 22. § (2) bekezdésében a „32. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „32. § (6) bekezdése” szöveg,

e) 43/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal” szöveg, az

„a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 8. § (1) bekezdés d) pontja,

b) 10/F. § (7) bekezdésében a „legalább kétévente” szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról rejtjelezéssel

védett adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat

(a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A finanszírozó a befogadott jelentésrõl az adott ellátási forma szerinti

kísérõjegyzéknek megfelelõ adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a szolgáltató részére.”

16. § A Kr. 6/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa nem tud saját

forrásaiból hozzájárulást teljesíteni, illetve garanciát vállalni, az nem feltétele az Eb. tv. 35. § (4) bekezdése szerinti

finanszírozási elõleg igénybevételének.”

17. § A Kr. 12/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az orvosok gyógyszerrendelésének értékelésére a teljesítménydíjazásra elkülönített havi kiadási elõirányzat

legfeljebb 20%-a fordítható.”

18. § A Kr. 20. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók

létszámát – a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján – minden év október 31. napjáig, a tárgyév

szeptember 30-ai állapotnak megfelelõen, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerzõdésmódosítás

kezdeményezésével egyidejûleg írásban bejelenti az OEP-nek.”

19. § A Kr. 22. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A területi ellátási kötelezettség nélkül mûködõ fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató és a fogászati szakellátást

nyújtó szolgáltató – ideértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatót is – abban az esetben jogosult

a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat, illetve szakrendelés

szolgáltatást nyújtott.”

20. § (1) A Kr. 23. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A fogorvosi szolgáltató az iskolai, ifjúsági szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszámát

– a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján – minden év október 31. napjáig, a tárgyév

szeptember 30-ai állapotnak megfelelõen, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerzõdésmódosítás

kezdeményezésével egyidejûleg írásban bejelenti az OEP-nek.”

(2) A Kr. 23. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként

meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket a feltüntetett minimumidõk figyelembevételével lehet elszámolni,

amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

foglaltaknak. A minimumidõ azt az idõtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott

beavatkozás elvégzésére.”
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21. § (1) A Kr. 27. § (2)–(3b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A teljesítményvolumen keretet (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra – ideértve a 32. § szerinti CT, MRI

vizsgálatokat is – és az aktív fekvõbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, valamint idõarányosan – az ellátási

igények változásának figyelembevételével – havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidõszakra vonatkozó TVK havi

bontását a 28. számú melléklet tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidõszakra vonatkozó

országos szezonális index alapján.

(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját – ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai

és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat, továbbá az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi

CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szerint fejlesztéssel összefüggõ többletkapacitás-befogadás alapján

finanszírozásba lépett szakellátási szolgáltatásokat – a 2011. finanszírozási évre a külön keretekkel szintre hozott

és megállapított, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli TVK képezi.

(3a) Az aktív fekvõbeteg-szakellátást speciális ellátotti kör részére nyújtó, az egészségügyi ellátórendszer

fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Eftv. vhr.) 5/A. § (2) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató (3) bekezdés alapján megállapított

TVK-ját növelni kell az általa a 2011. finanszírozási évben a finanszírozónak lejelentett és elfogadott teljesítmény

arányában a 28. számú melléklet B. rész 2. pontjában meghatározott TVK keretbõl.

(3b) 2010. év végén a kardiológiai és protetikai várólisták csökkentésére adott többlet volumen felhasználással

összefüggésben a többlet esetszámot 2011. június 30-áig legalább 100 százalékos arányban teljesítõ szolgáltató

esetében a 2011-ben felhasznált többlet volumen beépül a szolgáltató (3) bekezdés alapján megállapított

aktív-fekvõbeteg szakellátási TVK keretébe.”

(2) A Kr. 27. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját az Eftv. szerinti, fejlesztéssel összefüggõ

többletkapacitás-befogadás alapján finanszírozásba lépett szakellátási szolgáltatások esetében minimálisan

a mindenkori országos átlagteljesítmény képezi, amennyiben a (3) bekezdés szerinti TVK nem állapítható meg, vagy

attól volumenében elmarad.”

22. § A Kr. 33/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szervátültetést végzõ orvos vagy munkacsoport, a szerv és a vérminta szállításának díjazása havi 4 millió forint

fix összegû díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés elõirányzat terhére. A szolgáltató az elvégzett szállítási

feladatokról a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig jelentést

küld az OEP-nek.”

23. § A Kr. 35. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A finanszírozási szerzõdésben egy teljes szakápolói munkaidõre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás

szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthetõ le. A részmunkaidõben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére idõarányosan

csökkentett kapacitás köthetõ le. A finanszírozási szerzõdésben a lekötött rehabilitációs tevékenységek arányának el

kell érnie legalább a vizitszámok 30%-át, de nem haladhatja meg az 50%-át, a szakápolási tevékenységek arányának el

kell érnie legalább a vizitszámok 50%-át, de nem haladhatja meg a 70%-át.”

24. § (1) A Kr. 43/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az R. 1/A. mellékletében szereplõ tételes elszámolás alá esõ gyógyszerek felhasználásáról elektronikus

nyilvántartást kell vezetni az OEP által erre a célra rendszeresített elektronikus adatlapon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. számú melléklet szerinti adatok

szolgáltatásával vagy a vényelszámoló rendszeren keresztül számol el a finanszírozóval a tárgyhónapot követõ hónap

5. napjáig.”

(2) A Kr. 43/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles

elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé.”

25. § (1) A Kr. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. kormányrendelet) megállapított 4. § (2) bekezdése szerinti jelentést 2012.

március hónaptól kötelezõen alkalmaznia kell minden egészségügyi szolgáltatónak.”
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(2) A Kr. 56. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Mód. kormányrendelettel megállapított 28. § (4) bekezdését a 29/A. § szerinti ellátásra vonatkozóan elsõ

alkalommal a 2011. november havi díjak elszámolásánál kell alkalmazni. Az OEP a 29/A. § szerinti ellátást nyújtó

egészségügyi szolgáltatók részére 2011. december hónapban kifizeti a 2011. október havi teljesítmények után járó

díjat.”

(3) A Kr. 56. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Mód. kormányrendelettel megállapított 35. § (9) bekezdésében meghatározott rehabilitációs és szakápolási

tevékenységek arányát 2012. március hónaptól kell alkalmazni.”

26. § (1) A Kr.

a) 4. § (10) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 15” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a „fõvárosban négy” szövegrész helyébe a „fõvárosban öt” szöveg, a „Hajléktalan-ellátás

Országos Módszertani Intézetének ajánlását figyelembe véve” szövegrész helyébe a „Hajléktalanokért

Közalapítvány módszertani javaslatának figyelembevételével” szöveg,

d) 27/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény

(a továbbiakban: Eftv.)” szövegrész helyébe az „Eftv.” szöveg, az „egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az

„Eftv. vhr.” szöveg,

e) 27/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „módosításra,” szövegrész helyébe a „módosításra, illetve ha az a b) pont

alapján az ellátási területet átvevõ fél számára már megállapításra vagy elvonásra került,” szöveg,

f) 30. § (2) bekezdésében az „a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló

Szabálykönyvben” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható

járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági

feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban”

szöveg,

g) 30. § (11) bekezdésében a „kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón kell megküldeni” szövegrész helyébe

a „meg kell küldeni” szöveg,

h) 33. § (1a) bekezdésében a „legfeljebb 2000” szövegrész helyébe a „legfeljebb 1600” szöveg,

i) 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész „10. Térítési kategória” pont „S” jelû sorában az „A Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

j) 6/B. számú mellékletében a „Fogorvosi ambuláns napló” táblázatot követõ „Térítési kategóriák:” bekezdés „S” jelû

sorában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

k) 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész „4. Térítési kategória” pont „S.” jelû sorában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

l) 20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” rész „Térítési kategória” pont „S” jelû sorában az „A Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

(2) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 5. §

(4) bekezdésében a Kr. 40. § (15) bekezdés

a) b) pontját megállapító rendelkezés az „a pályázattal fejlesztett járóbeteg-szakellátásból a 0100 általános

belgyógyászat” szövegrész helyett az „a 0100 általános belgyógyászat” szöveggel,

b) záró szövegrészét megállapító rendelkezés az „egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében

meghatározott részletes elszámolási szabályoknak” szövegrész helyett az „Egészségbiztosítási Alap terhére

finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó

elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti

szabályoknak” szöveggel

lép hatályba.

27. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 17/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 22. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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(4) A Kr. 23. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 28. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. a 6. melléklet szerinti 32. számú melléklettel egészül ki.

28. § (1) Hatályát veszti a Kr.

a) 4. § (8) bekezdésében a „ , számítógépes adathordozón” szövegrész,

b) 13. § (3) bekezdésében a „kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón” szövegrész,

c) 22. § (4) bekezdés e) pontjában a „Fõvárosi Önkormányzat” szövegrész,

d) 26/A. § (3) bekezdésében a „ , számítógépes adathordozón” szövegrész,

e) 28. § (4) bekezdésében az „a 29/A. § (1) bekezdése szerinti ellátás kivételével. A 29/A. § (1) bekezdése szerinti

ellátások esetén az OEP a jelentés leadását követõ hónapban utalványoz” szövegrész,

f) 29. § a) pontjában az „ , ideértve a kezelõhelyek számát” szövegrész,

g) 30. § (3) bekezdésében a „kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón” szövegrész,

h) 33. § (1) bekezdésében a „– kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón –” szövegrész,

i) 34. § (1) bekezdésében a „számítógépes adathordozón” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Kr.

a) 27. § (3c)–(3e) bekezdése,

b) 28/A. számú melléklete,

c) 29. számú melléklete.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához

nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Gyógyszr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adott elszámolási idõszakban csak a tárgyi elszámolási idõszak alatt beváltott és kiszolgált vények, illetve

a forgalmazók önellenõrzése során feltárt és az OEP által rögzített, valamint az OEP által végzett ellenõrzés során feltárt

– korábbi elszámolási idõszakra vonatkozó – elszámolási hiba miatti korrekciós tételek számolhatók el.”

30. § (1) A Gyógyszr. 6/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos

gyógyszerellátása érdekében az OEP – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási

elõirányzata terhére – tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendõ finanszírozási elõleget

(a továbbiakban: elõleg) nyújt, amennyiben

a) a gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülõ

településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelõzõ két év elsõ naptári

féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 7 millió forintot,

c) az adott gyógyszertárat mûködtetõ gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az a)–b) pontban foglalt

feltételeknek megfelelõ – egy gyógyszertárat mûködtet, és

d) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §

20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének idõpontja 60 napnál régebben lejárt.

(2) Az elõleg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4 millió forint, fiókgyógyszertárat mûködtetõ

közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5 millió forint.

(3) A gyógyszertár mûködtetõje a (2) bekezdés szerinti elõleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti

nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon az OEP-nél kérelmezheti legkésõbb a tárgyév március 31. napjáig.

A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmezõ a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre

fordítja, és a személyi jogos gyógyszerésznek arról, hogy a finanszírozási elõleg visszafizetését vállalja.”

(2) A Gyógyszr. 6/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az elõleg összegét az OEP a tárgyév július 1-jét követõen a kérelemben megjelölt határidõn belül, legkésõbb

a tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegbõl havi
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egyenlõ részletekben levonja. Amennyiben az OEP az elõleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással

történõ forgalmazására kötött szerzõdést felmondja.”

31. § (1) A Gyógyszr. 6/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a szerinti közforgalmú

gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás negyedévente mûködési célú támogatásban részesül, amennyiben azt

az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnál kérelmezi,

a) egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülõ településrész

gyógyszerellátását egyedül biztosítja,

b) a tárgyévet megelõzõ év január 1-je és június 30-a közötti idõszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból

számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió

forintot, és

c) legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejét is figyelembe véve –

40 órában nyitva tart.

(2) A mûködési célú támogatás negyedéves összege a mindenkori központi költségvetésrõl szóló törvényben

szereplõ, a Gyftv. 40. § b) pontja szerinti minisztérium fejezetében meghatározott elõirányzat erejéig az (1) bekezdés

alapján jogosult gyógyszertárak között kerül felosztásra úgy, hogy azon gyógyszertárak, amelyek (1) bekezdés

b) pontja szerinti árréstömege a 6 millió forintot nem haladja meg, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval

súlyozottan kerülnek figyelembevételre.”

(2) A Gyógyszr. 6/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A fiókgyógyszertárral is rendelkezõ (1) bekezdés a) pontja szerinti közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ

vállalkozás, amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti idõszakra számított árréstömege nem haladja meg

a 7,2 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 20 ezer forint támogatásban részesül, amennyiben

azt az elsõfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás minden gyógyszertár esetén legfeljebb két

fiókgyógyszertárra vehetõ igénybe és csak abban az esetben, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság

gyógyszerellátását.”

32. § Hatályát veszti a Gyógyszr. 6/A. § (4) bekezdése és 6/C. § (3) bekezdése.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mûkr.) 2. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) szervezeti egység: az egészségügyi szolgáltatónak a tevékenység végzésére létrehozott elkülönült egysége,

amelyben egy vagy több szakma engedélyezhetõ, és rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott személyi,

tárgyi feltételekkel;

g) ellátási forma: az egészségügyi szakma gyakorlásának szervezési kerete;”

(2) A Mûkr. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„i) telephely: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyszíne, mely a székhelytõl, illetve másik telephelytõl az

ingatlan-nyilvántartásban eltérõ helyrajzi számmal rendelkezik, és ahol egy vagy több szervezeti egység feladatát

látják el;”

(3) A Mûkr. 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„k) közremûködõ: a közremûködést igénybe vevõ szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó,

az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevõ személy vagy szervezet, amely közremûködõi szerzõdés alapján,

közvetlenül, mûködési engedély és felelõsségbiztosítási szerzõdés birtokában, a közremûködést igénybe vevõ

szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levõ tárgyi

eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közremûködést igénybe vevõ
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szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közremûködést igénybe vevõ szolgáltató nevében nyújt

egészségügyi szolgáltatást;”

(4) A Mûkr. 2. § (1) bekezdése a következõ l) és m) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„l) változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás: a szolgáltatás jellegébõl adódóan az egészségügyi szolgáltató

székhelyétõl vagy telephelyétõl eltérõ helyszínen nyújtott – ide nem értve a betegek otthonában történõ –

egészségügyi szolgáltatás, melynek feltételeit az ellátás helyszínén az adott szolgáltatás nyújtásának idejére

az egészségügyi szolgáltató biztosítja;

m) mozgó egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi szolgáltató által nem helyhez kötötten, külön erre a célra

kialakított, a tárgyi feltételeket magába foglaló engedélyezett jármûvel rendszeresen nyújtott egészségügyi

szolgáltatás.”

34. § (1) A Mûkr. 7. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közremûködõjének – az alapellátási

egészségügyi szolgáltató kivételével – az Országos Tisztifõorvosi Hivatal adja ki a mûködési engedélyt.”

(2) A Mûkr. 7. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó mûködési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint

illetékes kistérségi népegészségügyi intézet adja ki. A jogerõs határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez

tartozó települések szerint illetékes kistérségi népegészségügyi intézetekkel. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice

ellátás esetén a kiadott mûködési engedélyben szereplõ ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó

egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti

megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a mûködési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti

kistérségi népegészségügyi intézet adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

(8) Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás esetén az engedélyezés feltételeit az egészségügyi

szolgáltatás nyújtásának helyén kell vizsgálni. A változó helyszínen a szolgáltatásnyújtás idõtartama alatt ellenõrizhetõ

a közegészségügyi, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

(9) Változó helyszínen végzett és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétõl vagy

telephelyétõl eltérõ helyszínen végzett tevékenységét 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a helyszín

szerinti kistérségi népegészségügyi intézetnek, amely jogosult helyszíni ellenõrzést tartani.”

35. § A Mûkr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kérelmezõ telephelyét;

b) új, egyéni vállalkozás keretében mûködni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmezõ KSH törzsszámát;

c) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévõ ingatlanban végzi,

a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési idõt és a betegek részére rendelkezésre állás idejét,

védõnõi szolgálat esetén a tanácsadás idejét;

e) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, progresszivitási szintjét, ellátási

formáját;

f) a tevékenységet végzõ egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel

rendelkezõ) nevét, pecsétszámát vagy mûködési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát;

g) a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függõen az ügyeleti, készenléti rendszerben való

részvétel módját;

h) ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött

szerzõdés alapján, annak közremûködésével nyújtja a betegnek, a közremûködõ egészségügyi szolgáltató által

teljesítendõ szolgáltatásokat;

i) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet megjelölését

(körzet száma vagy körzet határai);

j) a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minõsülõ termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására

irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított

segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;
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k) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;

l) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A kérelemmel érintett szakmákat a szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmát

jellemzõ (1) bekezdés c)–i) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott és nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást is nyújt,

az (1) bekezdés c)–i) pontjában meghatározott adatokat ezen finanszírozási formákra elkülönített szervezeti

egységenként, külön-külön fel kell feltüntetni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelõs szerv az egészségügyi ellátási kötelezettségét más egészségügyi

közszolgáltatásért felelõs szervvel kötött megállapodás vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött szerzõdés útján

teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerzõdést;

b) az (1) bekezdés h) pontja szerinti közremûködõ egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közremûködésrõl

szóló szerzõdést;

c) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét

igazoló iratot;

d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos

felelõsségbiztosítási szerzõdése és kötvénye másolatát;

e) az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a progresszivitási szinthez

kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot;

f) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a mûködési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében

foglalt kizáró okai;

g) az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végzõk jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági

vizsgálatának dátumát és eredményét;

h) a 2. melléklet szerinti szakmai programot;

i) alapellátás esetén a helyettesítõ személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmezõ helyettesítését.

(5) A mûködési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:

a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmezõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezõ gazdasági társaság létrejöttének igazolását (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel

száma központi, illetve nyilvánosan hozzáférhetõ adatbázis útján),

b) amennyiben a kérelmezõ egészségügyi szolgáltató már rendelkezik mûködési engedéllyel, az egészségügyi

szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá mûködési engedélye (engedélyei) számát.

(6) Amennyiben az egyéni vállalkozó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik KSH törzsszámmal, azt az annak

megszerzését követõ nyolc napon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(7) A mûködési engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv döntésének fellebbezéssel meg nem

támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést,

és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.”

36. § A Mûkr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A mûködési engedélyezési eljárás során az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét tarthat.

Ennek során megvizsgálja, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó

– a miniszter rendeletében meghatározott – személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi

elõírásoknak,

c) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

(2) Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál olyan szervezeti változás következik be, amely nem érinti

a székhelyet, telephelyet és a szakmai struktúrát, a jogutód egészségügyi szolgáltató mûködési engedély kiadása iránti

eljárásban helyszíni szemlét nem szükséges tartani.

(3) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott – és e rendelet

másként nem rendelkezik –, a mûködési engedély jogerõre emelkedésétõl számított hatvan napon belül helyszíni

ellenõrzést tart az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megvizsgálása érdekében.”
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37. § A Mûkr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a mûködési engedélyt szakmára, illetve a szakmán belül egyes

szolgáltatásokra adja ki. A kérelem és a helyszíni szemle megállapításai alapján, ha a kérelmezõ

a) maradéktalanul megfelel a 9. § szerinti követelményeknek, a mûködési engedélyt a kérelemben foglaltaknak

megfelelõen,

b) a kérelemben megjelölt szakmán belül csak egyes tevékenységek tekintetében felel meg a 9. § szerinti

követelményeknek, a mûködési engedélyt ezekre a tevékenységekre

adja meg.

(2) A mûködési engedély tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában a szolgáltatónak megállapított egyedi azonosító számot,

b) az egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokat (név, székhely), telephelyeit,

c) az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egység elnevezését, amelyen belül a szolgáltató az

engedélyezett szakmát mûködteti,

d) az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartása alapján

a szervezeti egység részére megállapított egyedi szervezeti egység azonosító számot,

e) az egészségügyi szolgáltató által végezhetõ szakmákat és ezek – külön jogszabályban meghatározott –

szakmakódját,

f) szakmánként az ellátás progresszivitási szintjét, az adott progresszivitási szintre meghatározott szolgáltatásokra,

tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat – a közremûködõ kivételével –,

g) szakmánként az ellátás formáját, szolgáltatási típusát,

h) ha az egészségügyi szolgáltató a szakma tekintetében ellátási területtel rendelkezik, ennek tényét szervezeti

egységenként, utalva az ellátási területrõl szóló külön döntésre, jogszabályra,

i) fekvõbeteg-szakellátás nyújtása esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák ágyszámát, szakmánkénti

bontásban,

j) járóbeteg-szakellátás keretében engedélyezett szakma heti rendelési idejét (óraszám/hét) napi bontásban,

k) alapellátás keretében engedélyezett szakma rendelési idejét, és rendelkezésre állási idejét napi bontásban,

védõnõi szolgálat esetén a tanácsadás idejét,

l) az ügyeleti, készenléti rendszerben való közremûködés tényét,

m) az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítõ személyek nevét

és orvosi bélyegzõje számát vagy mûködési nyilvántartási számát,

n) a közremûködõ szolgáltató igénybevételének tényét,

o) az engedélyezett szakma státuszát (határozatlan, átmeneti).

(3) Valamennyi engedélyezett szakmát az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül,

az adott szakmára jellemzõ (2) bekezdés e)–o) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(4) A mûködési engedély (2) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeit az egészségügyi államigazgatási szerv által

kiadott határozat a 3. melléklet szerint tartalmazza.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a mûködési engedélyrõl szóló határozatot közli

a) az egészségügyi ellátási kötelezettség 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdéses teljesítése esetén az

egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel,

b) közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vagy az

egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv

a) gazdasági társaság esetén a cégbíróságot,

b) egyéb – bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban jogszabály elõírása alapján nyilvántartott – szervezet esetén

a nyilvántartást vezetõ szervet,

c) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti jegyzõt

a mûködési engedély számának és jogerõre emelkedésének közlésével tájékoztatja az engedély kiadásáról.

(7) Amennyiben a kérelmezõ nem felel meg a jogszabályban elõírt követelményeknek, a mûködési engedély iránti

kérelmet – a 13. §-ban meghatározott eset kivételével – az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja. Az elutasító

határozatot közölni kell az (5) és (6) bekezdésben foglalt szervekkel. Amennyiben a kérelmezõ a kérelemben megjelölt

szakmán belül csak egyes szolgáltatások tekintetében felel meg a jogszabályban elõírt követelményeknek, a mûködési

engedélyt ezekre a szolgáltatásokra kell megadni.
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(8) Amennyiben a kérelem olyan tevékenységre, szolgáltatásra irányul, mely a jogszabály szerinti szerv véleménye

szerint nem azonosítható a jogszabályban meghatározott szakmák egyikével sem, illetve a szakma által el nem

fogadott, és Magyarországon be nem vezetett eljárások végzésére irányul, a kérelmet az egészségügyi államigazgatási

szerv elutasítja.

(9) Közremûködõ igénybe vétele esetén az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja, hogy a közremûködõ

bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát.”

38. § A Mûkr. 12. §-a és az azt megelõzõ címsor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Közremûködõ részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során
12. § (1) Közremûködõ igénybevételére a szervezeti egység mûködéséhez kapcsolódóan közremûködõi szerzõdés

alapján kerülhet sor. Közremûködõi szerzõdést csak olyan szakmára lehet kötni, amelyre a közremûködést igénybe

vevõ szolgáltató mûködési engedéllyel rendelkezik. A szerzõdõ felek a személyi és tárgyi feltételeket közösen

biztosítják.

(2) A közremûködõi szerzõdés határozatlan idõtartamra köthetõ. A közremûködõ további közremûködõi szerzõdést

nem köthet, kivéve, ha a közremûködõ által igénybe vett közremûködõ személyesen nyújt szolgáltatást.

(3) A közremûködõi szerzõdés kötelezõen tartalmazza:

a) a közremûködést igénybe vevõ és a közremûködõ egészségügyi szolgáltató adatait,

b) a közremûködéssel érintett egészségügyi szakmát,

c) a közremûködés keretében végzett tevékenység során felmerülõ felelõsségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a közremûködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó

kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történõ közremûködés esetén a közremûködõ szolgáltatás

elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történõ közremûködés esetén a közremûködõ

együttmûködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenõrzések során,

g) a személyi és tárgyi feltételek teljesítésére kötött közremûködõi szerzõdés esetén a tárgyi feltételek

elérhetõségének, biztosításának jellegére vonatkozó rendelkezést, valamint az egészségügyi szolgáltatást végzõ

személy (személyek) nevét, mûködési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját,

idõtartamát,

h) a szolgáltatás szerzõdésszegés esetén történõ folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerzõdés

felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának

kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait.”

39. § A Mûkr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a mûködési engedély kiadásának

feltételeit, illetve a mûködési engedélyben szereplõ adatokat, szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles elõzetesen

írásban bejelenteni a mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek. Az elõre nem tervezhetõ

eseményeket, adatokat azok észlelését, keletkezését követõ nyolc napon belül kell bejelenteni. Amennyiben a változás

érinti a mûködési engedély 11. § (2) bekezdésében elõírt kötelezõ tartalmát, a bejelentéssel egyidejûleg kérni kell

a mûködési engedély módosítását, kivéve, ha a mûködési engedély módosítására külön jogszabályban foglaltak

alapján hivatalból kerül sor. Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a mûködési engedély módosítására okot adó

körülményrõl hivatalból értesül, a mûködési engedélyt hivatalból módosítja.”

40. § A Mûkr. 14/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14/A. § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatást nyújtó költségvetési szervet a fenntartó az államháztartásról szóló

törvény alapján megszünteti, és a feladatra új szervezetet hoz létre, akkor az új egészségügyi szolgáltató

a cégnyilvántartásba történõ bejegyzése iránti kérelme elõterjesztésével egyidejûleg errõl az egészségügyi

államigazgatási szervet értesíti. Amennyiben a gazdálkodó szervezeti formában mûködõ egészségügyi szolgáltató

megszüntetésével költségvetési szervet alapítanak az államháztartásról szóló törvény alapján, akkor a költségvetési

szerv megalapításáról szóló fenntartói döntésrõl a megszüntetéssel érintett egészségügyi szolgáltató haladéktalanul

értesíti a mûködési engedélyt kiadó államigazgatási szervet.
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti új egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást

kapacitásszerkezetének változtatása nélkül, azonos tárgyi és személyi feltételekkel biztosítja, úgy a cégnyilvántartásba

történt bejegyzését, illetve az Alapító Okirat fenntartói elfogadását követõen az egészségügyi államigazgatási szerv

a mûködési engedélyt kérelemre módosítja.”

41. § A Mûkr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt elõíró jogszabály kerül kihirdetésre,

az egészségügyi szolgáltató – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az új, vagy módosított jogszabály

hatálybalépésétõl számított két hónapon belül bejelenti a mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási

szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való megfelelését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidõ alatt az egészségügyi szolgáltató nem tesz bejelentést,

az egészségügyi államigazgatási szerv – legfeljebb 30 napos határidõ tûzésével – a közigazgatási hatósági eljárásról

szóló törvény alapján felhívja a szolgáltatót a bejelentés pótlására. Amennyiben a szolgáltató a felhívásban foglalt

határidõre sem teljesíti bejelentési kötelezettségét, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidõ elmulasztásától

számított 90 napon belül az új vagy módosított szakmai minimumfeltételnek való megfelelés megvizsgálása

érdekében ellenõrzést végez. Az ellenõrzés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv szükség esetén a 16. §

(2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket foganatosítja. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentési

kötelezettséget elmulasztó szolgáltatóval szemben a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot

szabhat ki, melynek során a helyszíni ellenõrzés költségének mint eljárási költségnek a megfizetésére is kötelezi az

egészségügyi szolgáltatót.

(3) Ha az új vagy módosított szakmai minimumfeltételt elõíró jogszabály a mûködési engedély módosítását is

szükségessé teszi – és a szolgáltató az új vagy módosított minimumfeltételeknek megfelel –, az egészségügyi

államigazgatási szerv a mûködési engedélyt a bejelentéstõl számított 60 napon belül módosítja, mely módosítás során

nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok.

(4) A mûködési engedély 14. §, illetve e § szerinti módosításáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében

felsorolt szervekkel.”

42. § A Mûkr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv – a 9. §-ban és 15. §-ban meghatározott ellenõrzésen kívül – elõre

meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenõrzését, amelynek során

vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok,

protokollok, illetve közegészségügyi elõírások teljesítését.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv, illetve a szakfelügyelet által tartott – a 9. §-ban és a 15. §-ban

meghatározott ellenõrzést is ideértve – helyszíni ellenõrzés megállapításai vagy az egészségügyi szolgáltató

képviselõje által tett nyilatkozat alapján az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv a jogszabálysértés vagy

szakmai szabályszegés jellegének, súlyának, az egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának

mérlegelésével megteszi a szükséges intézkedéseket, amelynek során az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) a szolgáltató figyelmét a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény alapján felhívja a jogszabály

rendelkezéseinek betartására;

b) a szolgáltató progresszivitási szintjét visszaminõsíti;

c) az egészségügyi szolgáltatót határidõ tûzésével kötelezi az észlelt hiányosságok pótlására;

d) ha az egészségügyi szolgáltató a c) pont szerint megadott határidõre a határozatban elõírt kötelezettségeknek

nem tesz eleget, és nem kérte a teljesítési határidõ módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv újabb határidõ

tûzése mellett külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szab ki;

e) ha az egészségügyi szolgáltató a d) pont szerinti határidõre sem teljesíti a határozatban elõírt kötelezettségeket,

és nem kérte a határidõ módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre

vonatkozó engedélyét visszavonja;

f) az egészségügyi szolgáltató szervezeti egysége, szakrendelése, osztálya, összevont osztálya, mátrix osztálya

mûködését felfüggeszti a hiányosságok megszüntetésére megadott határidõ meghatározásával;

g) ha az egészségügyi szolgáltató határidõre sem teljesíti az f) pont szerinti határozatban elõírt kötelezettségeket,

és nem kérte a teljesítési határidõ módosítását, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára,

szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonja;
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h) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak a mûködési engedélyétõl eltérõ mûködése esetén az

egészségbiztosítónál kezdeményezheti a jogszabályban foglalt intézkedések megtételét.

(3) A (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti felfüggesztés és a mûködési engedély visszavonása esetén az egészségügyi

államigazgatási szerv az egészségügyi közszolgáltatást végzõ egészségügyi szolgáltató esetén dönt a betegellátás

átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelölésérõl.

(4) Az egészségügyi szolgáltató mûködését a szolgáltatás helye szerinti kistérségi népegészségügyi intézet akkor is

ellenõrizheti, ha a szolgáltatásra jogosító mûködési engedélyt az Országos Tisztifõorvosi Hivatal adta ki. A kistérségi

népegészségügyi intézet az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv egy példányát haladéktalanul, de legfeljebb nyolc

napon belül megküldi az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tapasztalt közegészségügyi hiányosságok esetén saját hatáskörben

intézkedik, és errõl értesíti a mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet. Egyéb hiányosság

esetén intézkedést kezdeményez a mûködési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnél.”

43. § A Mûkr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatást végzõ szolgáltató a mûködési engedélyében szereplõ bármely

egészségügyi szolgáltatás ellátását a közszolgáltatásért felelõs szerv hozzájárulásával szüneteltetheti. A szüneteltetést

legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve

a szünetelõ szervezeti egység helyett egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító

kódjának feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentõ egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában

más szervezeti egység, az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történõ

egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésrõl szóló bejelentéshez csatolni kell a közszolgáltatásért felelõs szerv

hozzájárulását, valamint a megállapodást. A szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a mûködési engedélyt.

(2) Amennyiben a szünetelést bejelentõ szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az (1) bekezdés szerinti

megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végzõ

szolgáltató kijelölésérõl.

(3) Az egy hónapot meghaladó szüneteltetés tényérõl tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását

vezetõ Országos Tisztifõorvosi Hivatalt, és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.

(4) Az egészségügyi szolgáltatónak az elõre nem tervezhetõ szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétõl

számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és

a közszolgáltatásért felelõs szervnek.

(5) Az egészségügyi közszolgáltatást nem végzõ szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor köteles

bejelenteni, ha a szüneteltetés várható idõtartama a három hónapot meghaladja.

(6) A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdõ és a várható befejezés idõpontját. Az egészségügyi

szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér

az elõzetes bejelentésben feltüntetett idõponttól.”

44. § A Mûkr. 19. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Az egészségügyi államigazgatási szerv a mûködési engedélyt visszavonja, ha)

„d) az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók mûködési nyilvántartásából, vagy

a szakmai kamarából jogerõs határozattal kizárták, vagy a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi

alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétõl eltiltották,

e) a 16. § (2) bekezdés e) és g) pontja szerinti esetek fennállnak,”

45. § A Mûkr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A mûködési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv bírságot szab ki, ha az egészségügyi

szolgáltató a 14. § (1) bekezdésében és a 18. §-ban, továbbá a mentésrõl szóló miniszteri rendeletben elõírt bejelentési

kötelezettségét elmulasztja vagy valótlan adat közlésével az egészségügyi államigazgatási szervet megtéveszti.

A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjnak

a kétszerese, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén pedig az ötszöröse. A bírság összegének

megállapításához az igazgatási szolgáltatási díjnak a bírság kiszabásakor az egészségügyi szolgáltató valamennyi

szolgáltatása alapján irányadó mértékét kell figyelembe venni.”
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46. § A Mûkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § (1) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011.

(XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított, a mûködési engedélyre vonatkozó rendelkezéseket a 2012. január 1-jét

követõen benyújtott kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-jét követõen a jogerõs ideiglenes mûködési engedélyek az abban meghatározott határidõt

követõen nem hosszabbíthatók meg.

(3) 2012. január 1-jét követõen területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatásra nem adható ki mûködési

engedély. Ez a rendelkezés nem érinti a 2012. január 1-jén meglévõ, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi

szolgáltatók mûködési engedélyét.

(4) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti eljárásban

nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ezt a rendelkezést

a 2012. január 1-jén folyamatban lévõ eljárások során is alkalmazni kell.”

47. § (1) A Mûkr. a 7. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A Mûkr. a 8. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

48. § A Mûkr.

a) 7. § (1) bekezdésében a „(2)–(5)” szövegrész helyébe a „(2)–(5) és (7)” szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg

lép.

49. § Hatályát veszti a Mûkr. 14. § (2), (4) és (5) bekezdése.

5. A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló

227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

50. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Kgyr.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet szabályai alkalmazandók a (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult recipiens

a) érdekében külföldi donoron külföldi egészségügyi szolgáltató által végrehajtott vizsgálat, szerv-, illetve

szöveteltávolítás, továbbá a szerv- és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történõ szállításának,

valamint

b) külföldi, illetve nemzetközi várólistára helyezésének

finanszírozására.”

51. § (1) A Kgyr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], illetve az OEP a szakmai

bizottság döntésével nem ért egyet, vagy annak megalapozottságát elégtelennek tartja, a döntés felülvizsgálatát

az Egészségügyi Tudományos Tanácstól (a továbbiakban: ETT) kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet az egészségügyi

dokumentációval együtt kell az ETT részére benyújtani. A külföldi gyógykezelésre való jogosultságról szóló döntést az

ETT a beteg állapotára tekintettel a legrövidebb idõn belül, de legkésõbb a kérelem benyújtásától számított 60 napon

belül hozza meg.”

(2) A Kgyr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A külföldi gyógykezelésre vonatkozó szakmai javaslatot, valamint a külföldi gyógyintézet fogadó nyilatkozatát

és költségbecslését a szakmai bizottság továbbítja az OEP-hez. A szakmai bizottság a külföldi gyógykezelés technikai

lebonyolításának elõsegítése céljából az 1. melléklet szerint az OEP részére tájékoztatást nyújt a külföldi

gyógykezelésre jogosult személy és magyarországi kezelõorvosa, továbbá szükség esetén a gyógykezelésre jogosult

hozzátartozójának elérhetõségérõl.”

52. § A Kgyr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § Amennyiben a gyógykezelést végzõ külföldi szolgáltató igényli, az OEP – a külföldi intézettel való megállapodás

esetén – elõzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot ad, és utólagos elszámolással rendezi a költségeket, illetve

39516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



– szükség esetén – a támogatás mértékének megfelelõ összeget átutalja elõzetesen a gyógykezelést nyújtó külföldi

gyógyintézetnek.”

53. § A Kgyr. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az OEP az EGT-államban sorra kerülõ gyógykezelés igénybevétele céljából az R. alapján jogosultság-igazolást

ad ki.”

54. § A Kgyr. a következõ 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) Nemzetközi megállapodásnak vagy a szolgáltatóval kötött eseti megállapodásnak megfelelõen,

a) az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ), vagy

b) csontvelõ vagy õssejt transzplantációja esetén az illetékes transzplantációs centrum

igazolása alapján az OEP megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pont szerint jogosult recipiensbe való átültetés céljából

külföldi szolgáltató által külföldön végzett donor-kivizsgálás, továbbá a szerv- és szöveteltávolítás, valamint a szerv és

szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történõ szállításának költségeit.

(2) Az OVSZ kezdeményezése alapján az egészségbiztosító megtéríti az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint jogosult

recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének regisztrációs díját.

(3) Az OVSZ a 2. melléklet szerint igazolja az OEP felé a szervátültetéssel kapcsolatban külföldön végzett

donorkivizsgálással, a szerv- és szöveteltávolítással, valamint a szerv- és szövet külföldrõl történõ szállításával

kapcsolatban felmerült költségek indokoltságát. Az OEP a számlával igazolt költségeket a vizsgálatot és a szerv-, illetve

szöveteltávolítást végzõ külföldi szolgáltatónak, illetve a szerv- vagy szövetszállítást végzõ szolgáltatónak utalja át.

Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt és az OVSZ által a szolgáltatónak kifizetett költségeket és díjakat az OEP az OVSZ

részére téríti meg utólagosan.

10/B. § (1) Az EUROTRANSPLANT International Foundation alapítvánnyal (a továbbiakban: Eurotransplant) kötött

szervcsere-megállapodás keretében elõkészített és végrehajtott transzplantációk esetében az OEP az OVSZ által

igazolt regisztrációs díjat és szervszállítási költséget az Eurotransplant, illetve – a szervszállítás vonatkozásában, ha

a szállítást a magyar fél rendeli meg – a szervet szállító szolgáltató részére az OEP és az OVSZ által kötött és az

egészségügyért felelõs miniszter által jóváhagyott megállapodásban rögzített éves keretösszeg terhére és erejéig

fizeti ki. A keretösszeg felhasználásáról az OEP rendszeresen tájékoztatja az OVSZ-t. Az OVSZ a betegek várólistára

helyezésével és a szervszállítás megrendelésével kapcsolatban a tárgyévben még rendelkezésre álló keretösszeg

figyelembevételével jár el. Az OEP és az OVSZ által megállapított keretösszeget a felek a tárgyévet követõ évben

várható szervcsere-igénynek megfelelõen évente felülvizsgálják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás által elõírt szervkivételi díj-különbözet évente kerül elszámolásra

az OEP és az OVSZ között. Amennyiben a tárgyévben az Eurotransplanttól kapott szervek száma meghaladja az

Eurotransplant részére átadott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözetet az OEP az Eurotransplant részére utalja

át az (1) bekezdés szerint megállapított keret terhére. Az (1) bekezdés szerinti szervcsere-megállapodás keretében

magyar biztosítottba beültetendõ szerv külföldön történõ eltávolításáért az OEP külföldi szolgáltató részére díjat nem

fizet. Amennyiben az Eurotransplant részére átadott szervek száma a tárgyévben meghaladja az Eurotransplanttól

kapott szervek számát, a szervkivételi díj-különbözet az Egészségbiztosítási Alapot illeti.”

55. § A Kgyr. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendelet 10. §-a a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

56. § (1) A Kgyr. Melléklete helyébe – a Kgyr. 1. mellékleteként – a 9. melléklet lép.

(2) A Kgyr. a 10. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

57. § A Kgyr. 3. § (1) bekezdésében az „e rendelet melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg lép.
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6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv.vhr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

„a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5/A. §

(7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokon felüli fekvõbeteg-szakellátási

kapacitás,”

(2) Az Eftv.vhr. 1. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Tv. 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti egészségügyi térségek alatt a 4. számú melléklet szerinti térségeket kell

érteni.”

59. § Az Eftv.vhr. 2/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 2/D. §-a szerinti vagyoni biztosíték mértékét az OEP határozza meg, azzal, hogy a vagyoni biztosíték mértéke

az ellátási szerzõdés megkötésének évét megelõzõ finanszírozási évben az átvállalt feladathoz kapcsolódó,

szakmánkénti kapacitás egy egységére jutó országos átlagfinanszírozás alapján az átvállalt kapacitásra jutó

negyedéves bevétel nagyságától legfeljebb 20%-ban térhet el. Amennyiben a vagyoni biztosíték mértékének

megállapításához a megelõzõ finanszírozási évre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre, a vagyoni biztosíték

mértéke az átvállalt feladatra jutó várható éves teljesítmény egynegyede. Az OEP a vagyoni biztosíték mértékének

meghatározásakor figyelembe veszi a Tv. 4/A. § (3) bekezdés b), c), e) és j) pontja szerinti szempontokat. A Tv. 4/A. §

(3) bekezdés b) és j) pontja szerinti adatokat az OEP megkeresésére vele az OTH közli.”

60. § Az Eftv.vhr. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés a) pontjában levõ adatokat az OTH a rendelkezésére álló statisztikai adatok

felhasználásával közli a javaslattevõ szerv megkeresésétõl számított 8 napon belül a javaslattevõ szervvel.

Amennyiben az OTH valamely szakmában nem rendelkezik statisztikai adatokkal, a javaslattételhez, illetve

a döntéshez a KSH által közölt és rendelkezésre álló adatok is felhasználhatóak.

(2) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) pontjában szereplõ adatokat a KSH-nál a tárgyév január 1-jére vonatkozóan elérhetõ

adatok alapján kell megállapítani.

(3) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés c)–i) pontjának alkalmazása során a tárgyévet megelõzõ finanszírozási évnek az OEP-nél

rendelkezésre álló adatait kell figyelembe venni. A javaslattétel és döntés során további szempontként értékelhetõ az

adatok idõbeli változása, vagy olyan, az eredeti közlést követõ idõszakban az adatok tartalmában bekövetkezõ

változás, amely a szolgáltató teljesítményét jelentõs mértékben befolyásolja.

(4) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés j) pontjában szereplõ adatokat a mûködési engedély adatai alapján kell megállapítani.

(5) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés c)–f) és i) pontjának értékelése során az adott szempont figyelembevételekor

a) elsõdlegesen a régióban mûködõ szolgáltatók átlagának adataihoz kell viszonyítani,

b) a magasabb progresszivitási szintet ellátó szolgáltatók esetében az országos átlaghoz kell viszonyítani.

(6) A Tv. 4. §-a és 7. §-a szerinti eljárások során az (1)–(5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen

a) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés a) pontja esetében a tárgyévet megelõzõ 2 évnél régebbi adatok nem használhatóak fel,

kivéve, ha a szempont értékelése idõbeli változás bemutatásán alapul,

b) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés b) pontja esetében az ellátandó lakosság számát településenként, illetve

településrészenként kell megállapítani. A kapacitás megosztás és az ellátandó lakosságszám megállapítása érdekében

a javaslattevõ szakmánként és szolgáltatói bontásban mutatószámot képez az összehasonlítás érdekében. Az

ellátandó lakosságszám szolgáltatónkénti és szakmánkénti arányát együttesen kell figyelembe venni,

c) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés c) pontja esetében a betegforgalmi adatok tekintetében a szakmánál részletesebb vagy

valamely beavatkozások körére kiterjedõ adatokat is figyelembe lehet venni, amely a napidíjsúlyozás alapját képezõ

teljesítményegységek alapján értékelhetõ. A betegforgalmi adatok 10 000 lakosra vetített aránya is figyelembe vehetõ

a javaslattétel, illetve a döntés során,

d) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés d) pontja esetében az átlagos ápolási idõre vonatkozó adat az ellátott esetek számához

viszonyított arányszámként veendõ figyelembe,

e) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés e) pontja esetében a külön jogszabály szerinti esetösszetételi indexet (CMI) elsõsorban

a térségben mûködõ szolgáltatók esetösszetételi indexének átlagához viszonyítva kell értékelni, összefüggésben

a szolgáltató progresszivitási szintjével,
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f) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés f) pontja esetében az ágykihasználtsági mutatókat szakmánként és szolgáltatónként kell

figyelembe venni, az egyes szervezeti egységek által végzett teljesítmény és a rendelkezésre álló kapacitás arányának

meghatározásával,

g) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés g) pontja esetében értékelni kell a szolgáltató által adott szakmában továbbküldött

betegek arányát a szakma országos átlagához viszonyítva, továbbá szükség esetén vizsgálni kell a továbbküldés

arányának ágykihasználtsági adatokkal való összefüggését, valamint a szolgáltató progresszivitási szint szerinti

jellemzõit,

h) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés h) pontja esetében az átvett betegek arányát az ágykihasználtsági adatokkal és az elvégzett

beavatkozások progresszivitási szintjei közötti összefüggések vizsgálatával párhuzamosan kell értelmezni,

i) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés i) pontja esetében a járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órában átlagosan

ellátható esetszámra vonatkozó adatokat kell vizsgálni a szolgáltató adott szakmában jellemzõ esetszámához

viszonyítva,

j) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés j) pontja esetében a progresszivitásban betöltött szerep tekintetében a szolgáltató

mûködési engedélyében szereplõ progresszivitási szint szerinti besorolást kell figyelembe venni. Emellett szükség

esetén értékelési szempont a külön jogszabály alapján meghatározott *HBCS végzésére való jogosultság, továbbá

olyan, a szakmai kollégium tagozata által történõ kijelölés alapján speciális feladat ellátására, vagy külön jogszabály

alapján speciális feladat ellátására történt besorolás, amely a minimumfeltételek szerinti progresszivitási szint szerinti

besorolástól eltérõ szolgáltatás nyújtására jogosítja fel a szolgáltatót,

k) a Tv. 4/A. § (3) bekezdés k) pontja esetében a helyi közúti közlekedési viszonyokat az 5. számú melléklet szerinti

sebességhatárok alapján kell figyelembe venni. Ha a közlekedési viszonyok alapján egyértelmûen nem dönthetõ el

a szolgáltató elérhetõségének változása, a döntéshozatal során a helyi tömegközlekedési viszonyok alapján

elsõsorban a vasúti, illetve autóbusz közlekedés révén történõ elérhetõség lehetõségének együttes értékelése

szükséges, a napi menetrendben szereplõ oda-vissza utazás számának, illetve idõtartamának összehasonlítása révén.

(7) A (6) bekezdés szerinti szempontoknak a javaslat elõkészítése során történt értékelésétõl a döntéshozatal során el

lehet térni.

(8) A Tv. 4. §-a szerinti döntés során elõnyben kell részesíteni azt az egészségügyi szolgáltatót, amelynek a kapacitásra

a 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósítása céljából vállalt struktúra-átalakítás teljesítéséhez van

szüksége.”

61. § Az Eftv.vhr. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A Tv. 4/A. § (4) bekezdés a) pontjának és (5) bekezdésének az alkalmazása során az 5. számú melléklet

szerinti sebességhatárokat kell figyelembe venni.

(2) A Tv. 4/A. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerinti elérhetõség meghatározásánál az érintett település

központja és a szolgáltató tényleges ellátást végzõ telephelye közötti távolságot kell figyelembe venni. Amennyiben

az elérhetõség megállapításához szükséges adatok egyértelmûen nem állnak rendelkezésre, akkor közelítõ adat

alkalmazásával is megállapítható az elérhetõség.”

62. § Az Eftv.vhr. a következõ 4/B. §-sal és azt megelõzõ címsorral egészül ki:

„Tartalék kapacitások felhasználása
4/B. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ tartalékkapacitások a Tv. 4. §-a, 10. §

(2) bekezdése és a (2) bekezdés szerinti eljárás során használhatók fel.

(2) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ tartalékkapacitások terhére az OTH – a Kormány által

kijelölt szakértõi szerv véleményének figyelembevételével – ellátási érdekbõl bármely, mûködési engedéllyel

rendelkezõ egészségügyi szolgáltató számára kapacitást és ellátási területet állapíthat meg a Tv. 4/A. és 5/A. §-ában

foglaltak figyelembevételével. Amennyiben az így megállapított ellátási terület másik egészségügyi szolgáltató

ellátási területét is érinti, szükség esetén egyidejûleg rendelkezni kell annak módosításáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti kapacitás-megállapítás érvényességének feltétele az egészségügyért felelõs miniszter általi

jóváhagyás.”

63. § Az Eftv.vhr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a Tv. 5. §-a alapján a kapacitás más egészségügyi szolgáltatónak kerül átadásra, a kapacitást átvevõ

egészségügyi szolgáltatóval más szakmára is köthetõ finanszírozási szerzõdés, mint amelyet a kapacitáselvonás

érintett, azzal, hogy a 8. § (9a) bekezdés c) pontját figyelembe kell venni.”
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64. § (1) Az Eftv.vhr. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak

minõsül]

„a) a Magyar Honvédség Honvédkórház,”

(2) Az Eftv.vhr. 5/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyes egészségügyi szolgáltatók által szakmai specialitások alapján több térségre kiterjedõen nyújtott,

illetve országosan kiemelt, a progresszivitás legmagasabb szintjén végzett, az egészségügyi szakellátás

társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellátások

esetében – a szakmánkénti terület-megállapítás és az átfedésmentesség követelménye alkalmazásának

mellõzésével – több térségre, illetve Magyarország teljes területére kiterjedõ ellátási terület állapítható meg.”

(3) Az Eftv.vhr. 5/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján

térségi várólista alapján igénybe vehetõ ellátások esetében valamennyi, az adott egészségügyi térségben ilyen

ellátást végzõ szolgáltató számára az egész térséget kell ellátási területként megállapítani.”

65. § Az Eftv.vhr. az „Az ellátási terület módosítása” címsort megelõzõen a következõ 5/B. §-sal és azt megelõzõ címsorral

egészül ki:

„Az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek nyilvántartása
5/B. § (1) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást az OTH a fekvõbeteg-szakellátások és

a járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön vezeti.

(2) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitások ellátási formánként, szolgáltatónként

és szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza

a) a kapacitással rendelkezõ egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, egyedi azonosítóját,

b) a kapacitással rendelkezõ egészségügyi szolgáltató szerinti térség megnevezését,

c) a kapacitás szerinti szakma megnevezését, kódját,

d) a kapacitás mennyiségét (óraszám, illetve ágyszám, illetve egyéb finanszírozási egység),

e) a kapacitások módosításának dátumát,

f) a szünetelõ kapacitások mennyiségét, a szünetelés kezdõ idõpontját és a szünetelés befejezésnek idõpontját,

továbbá a szünetelés idejére más egészségügyi szolgáltató kijelölésének tényét,

g) a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitásokat.

(3) Az OTH a szakellátási kapacitásokat érintõ változást az errõl szóló döntés jogerõre emelkedésével vezeti át

a nyilvántartáson, azzal, hogy a szünetelésre vonatkozó adatokat a bejelentés tudomásul vételével rögzíti.

(4) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek

térségenként, ellátási formánként, szolgáltatónként, szakmánként szerepelnek. A nyilvántartás tartalmazza

a) a térség megnevezését,

b) az egészségügyi szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját, székhelyét,

c) az ellátás nyújtásának telephelyét,

d) a szakma megnevezését, kódját,

e) az ellátás progresszivitási szintjét,

f) az ellátási kötelezettséggel érintett ellátási területet településenként, illetve településrészenként.

(5) Az OTH az ellátási területet, illetve annak változását az errõl rendelkezõ döntés jogerõre emelkedésével vezeti át

a nyilvántartáson.

(6) A Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban a Tv. 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitások

az (1) bekezdés szerinti kapacitásoktól elkülönülten, ellátási terület és szolgáltatóhoz való közvetlen hozzárendelés

nélkül, az alábbi formában szerepelnek:

a) aktív fekvõbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,

b) krónikus és rehabilitációs fekvõbeteg-szakellátási tartalékkapacitások ágyszáma,

c) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások szakorvosi óra száma,

d) járóbeteg-szakellátási tartalékkapacitások nem szakorvosi óra száma,

e) egyéb teljesítményegységek szerinti tartalék finanszírozási egységek száma.”
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66. § Az Eftv.vhr. 6. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A nappali ellátáshoz, illetve nappali kórházi ellátáshoz tartozó ellátási terület

a) amennyiben a nappali ellátást, illetve nappali kórházi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató azonos szakmában

aktív, illetve rehabilitációs fekvõbeteg-szakellátást is nyújt, akkor az azonos szakma szerinti fekvõbeteg-szakellátás

ellátási területével,

b) amennyiben a nappali ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató azonos szakmában csak járóbeteg-szakellátást

nyújt, akkor az azonos szakma szerinti járóbeteg-szakellátás ellátási területével, illetve több szakmát érintõ ellátás

nyújtása esetén ezen szakmák közül a járóbeteg-szakellátásban megállapított legnagyobb területet lefedõ ellátási

területtel

egyezik meg.”

67. § (1) Az Eftv.vhr. 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítással a szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra,

az engedélyezhetõ kapacitások mértékét az új szakmára tervezett ellátási terület, az adott szakmára vonatkozó 10 ezer

fõre jutó országos átlagos kapacitás, illetve az adott szakmában megállapítható ellátási szükséglet esetén az adott

szakmában az Egészségügyi Szakmai Kollégium (10) bekezdés szerinti véleménye alapján országosan szükséges

összes kapacitásmennyiség és az összlakosság arányához viszonyított átlag figyelembevételével kell meghatározni.”

(2) Az Eftv.vhr. 8. § (9a) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az OTH nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha)

„f) az átcsoportosítás során a 2., illetve a 3. számú mellékletben nem szereplõ szakma jönne létre,”

(3) Az Eftv.vhr. 8. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Az OTH az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséhez véleményt kérhet a szakmai kollégiumtól, amennyiben

az átcsoportosítással a szolgáltatónál új szakma jönne létre.”

(4) Az Eftv.vhr. 8. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás során a (9a) bekezdés b) és g) pontját nem kell alkalmazni.”

68. § Az Eftv.vhr. 8/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti átcsoportosítás az (1) bekezdés d) pontja szerinti, valamint a (2) bekezdés szerinti

átcsoportosítással egy eljárásba is összevonható.”

69. § Az Eftv.vhr. a 10. §-t megelõzõen a következõ címsorral egészül ki:

„Finanszírozási szerzõdésben leköthetõ szakmák”

70. § Az Eftv.vhr. 17/A. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel megállapított 4. és 4/A. §-t a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (2) bekezdése szerinti kapacitás-felosztás során is alkalmazni kell.

(6) Az OTH 2012. január 31-ig a nyilvántartásból hiányzó adatok pótlása érdekében megkeresi az OEP-et. Az OEP az

OTH által meghatározott struktúrában és részletezettséggel a finanszírozási szerzõdés állományban szereplõ adatok

alapján megküldi az OTH részére a speciális ellátásokra vonatkozó kapacitás adatokat.

(7) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel megállapított 5/B. § szerinti nyilvántartást 2012. április 30-áig hozza létre az OTH a rendelkezésre álló

adatok és a Ktv. 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti eljárások során hozott határozatok alapján.”

71. § (1) Az Eftv.vhr. a 11. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az Eftv.vhr. a 12. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

72. § Az Eftv.vhr.

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „2010. december 31-én” szövegrész helyébe a „2011. december 31-én” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdés a) pontjában az „a régióban” szövegrész helyébe az „az egészségügyi térségben” szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében az „a régióban” szövegrész helyébe az „az egészségügyi térségben” szöveg

lép.
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73. § Hatályát veszti az Eftv.vhr. 5/A. § (2) bekezdés b) pontja.

7. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának

alapelveirõl, feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák

körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,

feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és

módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § 12. pontjában az „a járóbeteg-szakellátás vagy a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

szóló Szabálykönyvben” szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható

járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági

feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban

vagy a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban”

szöveg, a „Besorolási Kézikönyvben” szövegrész helyébe a „gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

szóló miniszteri rendeleti szabályokban” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény” szövegrész helyébe a „központi

költségvetésrõl szóló törvény” szöveg

lép.

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: ÁNTSZr.) 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az OTH ügyintézõi belsõ szabályzatban meghatározott ügyekben döntések, iratok vonatkozásában

kiadmányozási jogkörrel rendelkezhetnek.”

76. § Az ÁNTSZr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az országos tisztifõorvos, valamint az OTH gazdasági vezetõjének állása pályázat útján tölthetõ be.”

77. § Az ÁNTSZr. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az országos tisztifõorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok

ellátására kijelölt laboratóriumokat. Amennyiben a kijelölés érinti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerveket,

a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter egyetértése szükséges.”

78. § Az ÁNTSZr. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az OTH ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

a) a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdõügyet is –,

élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy)

területén,

b) a járványügy (fertõzõjárvány-ügy) területén,

c) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés, népegészségügyi szûrések

szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertõzõ betegségek epidemiológiáját, az

egészséghatás-értékelést) területén,

d) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén.”

79. § Az ÁNTSZr. 8. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az OTH-ban, és annak szakmai irányítása alatt álló fõvárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi

szakigazgatási szerveiben, a kistérségi népegészségügyi intézetekben tisztiorvosként, tisztifõorvosként olyan
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kormánytisztviselõk foglalkoztathatók, akik rendelkeznek megelõzõ orvostan és népegészségtan szakvizsgával vagy

közegészségtan-járványtan szakvizsgával, vagy vállalják a kinevezést követõ 5 éven belül ezen szakvizsgák

valamelyikének letételét.

(5) A megelõzõ orvostan és népegészségtan szakvizsga (4) bekezdésben elõírt képesítése alól felmentés abban az

esetben adható, ha a tisztiorvosi vagy tisztifõorvosi foglalkoztatásra jelentkezõ a képzésben részt vesz, vagy vállalja

a szakvizsga kinevezéstõl számított 5 éven belüli megszerzését.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglaltak alól felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója a kizárólag egészségügyi

igazgatási feladatkört ellátó tisztiorvos esetében adhat.”

80. § (1) Az ÁNTSZr. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 148. § (3) bekezdés i) pontja,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az ÁNTSZr. 12. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„c) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi

XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)

ca) 15. § (2a)–(2c) bekezdése,

cb) 15. § (3a) és (3b) bekezdése,

cc) 20. § (3a) bekezdése”

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

„g) a humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok

mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

ga) 22. § (1) bekezdése,

gb) 25. § (4) bekezdése,

gc) 26. § (6) bekezdése,

gd) 27. § (5) bekezdése,

ge) 28. § (5) bekezdése,”

(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés h) pontja a következõ hh) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

2006. évi CXXXII. törvény)

„hh) 10. § (2) bekezdése”

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az ÁNTSZr. 12. § (5) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)

„k) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 79. § (2) bekezdése”

(szerinti feladatok ellátására.)

(6) Az ÁNTSZr. 12. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet

és a kistérségi népegészségügyi intézetet jelöli ki

a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés

b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény

ca) 23. § d) pontja,

cb) 24. § e) és f) pontja

szerinti feladatok ellátására.”
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81. § Az ÁNTSZr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110. § (4) és (10a) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.”

82. § Az ÁNTSZr. 8. alcíme a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § A Kormány a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet jelöli ki az Eüak.

22/A. §-ában meghatározott feladat ellátására.”

83. § Az ÁNTSZr. a 13. alcímét megelõzõen a következõ 12/A. alcímmel, valamint 25/C. és 25/D. §-sal egészül ki:

„12/A. Az egészségügyi államigazgatási szervnek az egészségügyi tevékenységvégzés elõzetes

engedélyezésével és bejelentésével kapcsolatos feladatai
25/C. § (1) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött nemzetközi magánjogi egyezmény vagy megállapodás

keretében a Magyarország területére érkezõ, az egyezményben vagy megállapodásban részes államban egészségügyi

tevékenység végzésére jogosult személy egészségügyi tevékenységvégzését az Eütv. 110. § (10a) bekezdésében

foglaltak alapján legkésõbb az egészségügyi tevékenység befejezésének napján, az 5. mellékletben foglalt tartalmú

adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltésével kell bejelenteni az OTH-nak.

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) az Eütv. 110. § (10a) bekezdése

alapján egészségügyi tevékenységet végzett személyekrõl az Adatlap I. pontjában szereplõ adattartalommal

nyilvántartást vezet.

(3) A bejelentés kizárólag szervkivételre irányuló, valamint ezzel közvetlenül összefüggõ egészségügyi

tevékenységvégzésre jogosít.

(4) Az Adatlap kitöltéséért az egészségügyi tevékenységet végzõ személy, valamint a szervkivétel során

közremûködõ, az állami vérellátó szolgálattal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, az állami vérellátó szolgálat

nevében eljáró személy tartozik felelõsséggel.

(5) Az Adatlap I. pontjában foglaltak tartalmáért az egészségügyi tevékenységet végzõ személy, az Adatlap

II. pontjában foglaltak tartalmáért az állami vérellátó szolgálat tartozik felelõsséggel.

25/D. § (1) A 25/C. § szerint megtett bejelentés alapján egészségügyi tevékenység egy alkalommal végezhetõ, azzal,

hogy egy donorból történõ több szerv eltávolítása egy alkalomnak minõsül.

(2) Az Adatlap kitöltése angol vagy magyar nyelven egyaránt történhet.

(3) Ha az Adatlap I. pontjának 5. vagy 6. alpontját érintõen az Adatlap kitöltésekor valamely adat nem áll

rendelkezésre, a hiányzó adatot a bejelentõ 8 napon belül elektronikus vagy postai úton megküldi az OTH részére,

továbbá az Adatlap I. pontjának 7. vagy 8. alpontját érintõ, nem kötelezõen kitöltendõ adat ilyen módon megküldhetõ

az OTH részére. Az utólagosan beérkezett adatokról az OTH tájékoztatja az EEKH-t és az állami vérellátó szolgálatot.

(4) Az Adatlapot legalább négy eredeti példányban kell kitölteni. Az Adatlap egy példánya a donor egészségügyi

dokumentációjának részét képezi, egy példány az állami vérellátó szolgálatot illeti. Az Adatlap további egy-egy

példányát az állami vérellátó szolgálat egy munkanapon belül megküldi az OTH és az EEKH részére. További egy

eredeti vagy másolati példány a bejelentõ személyt illeti meg.

(5) A bejelentés alapján az egészségügyi tevékenység végzése a jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek,

valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok megtartásával történik, amelyek betartatásáért az az

egészségügyi szolgáltató felelõs, amely a szervkivételre mûködési engedéllyel rendelkezik.”

84. § Az ÁNTSZr. 26. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel megállapított 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti 5 éves határidõt a 2012. január 1-jén az OTH-ban, és

annak szakmai irányítása alatt álló fõvárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szerveiben,

a kistérségi népegészségügyi intézetekben tisztiorvosként, tisztifõorvosként foglalkoztatott kormánytisztviselõk

esetében 2012. január 1-jétõl kell számítani.”

85. § (1) Az ÁNTSZr. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) Az ÁNTSZr. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(3) Az ÁNTSZr. a 15. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
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86. § Az ÁNTSZr.

a) 12. § (5) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és

védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)” szövegrész helyébe az „Eüak.” szöveg,

b) 25/A. § (3) bekezdésében és 25/B. §-ában az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg

lép.

87. § Hatályát veszti az ÁNTSZr.

a) 12. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja,

b) 12. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja,

c) 12. § (5) bekezdés g) pontja,

d) 12. § (5) bekezdés i) pontja,

e) 12. § (6) bekezdés e) pontja,

f) 13. § b) és c) pontja,

g) 14. § (2) bekezdése.

9. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl,

valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékelésérõl, valamint a háziorvosi és

a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„b) célérték: a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó, naptári félévente kihirdetett

hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszereknek e rendeletben meghatározott

szempontok szerinti, az adott terápiás területen a gyógyszerek támogatással történõ rendelésére vonatkozó

– a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó

társadalombiztosítási támogatása, minden ATC csoportra forintban kifejezve, vagy referencia készítmény vagy

készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás, minden ATC csoportra

forintban kifejezve – elvárt értéke;”

(2) Az Ör. 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„d) orvos átlag: az orvos által normatív jogcímen felírt és a betegek által az adott naptári negyedévben kiváltott,

a miniszteri rendelet szerinti ATC csoportokba tartozó kihirdetett hatóanyagot, illetve hatóanyagokat tartalmazó

közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének vagy készítménycsoportjának egy

napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény vagy készítménycsoport hiányában

az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra forintban kifejezve;”

89. § Az Ör. 4. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A preferált megoszlási mutató meghatározása során figyelembe kell venni)

„c) az egészségügyi szakmai kollégium és az OEP véleményét.”

90. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az orvosok gyógyszerrendelési tevékenységének értékelése során kapott országos átlag valamennyi orvos által

felírt és a betegek által az adott hónapban kiváltott, a miniszteri rendeletben meghatározott ATC csoportokba tartozó

értékelt hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszerek a normatív fixcsoport referencia készítményének

vagy készítménycsoportjának egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatása, vagy referencia készítmény

vagy készítménycsoport hiányában az egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC csoportra

forintban kifejezve, és az adott ATC csoportba tartozó hatóanyagok rendelési aránya százalékban kifejezve.”

91. § Az Ör. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ

intézeti gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) a Gyftv. 44/A. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási
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Alap 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím elõirányzata terhére a (2) bekezdésben

meghatározott összegû juttatásra jogosult naptári negyedévente a (4) bekezdésben foglalt feltétel mellett.

(2) Az (1) bekezdés alapján adható juttatás összege a tárgyév negyedik negyedévére és a tárgyévet követõ év elsõ

három negyedévére vonatkozóan a tárgyévet követõ évben rendelkezésre álló elõirányzat 25-25%-a.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatásban azok a gyógyszertárak részesülhetnek, amelyek esetében a hatóanyag-alapú

fix csoport esetén a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy

a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyezõ, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségû

gyógyszer kiszolgálásának aránya az elszámolt vények alapján meghaladja a 35%-ot. A juttatás számítása során azok

a vények kerülnek figyelembevételre, amelyekre a hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba

tartozó gyógyszert, ennek hiányában referenciagyógyszert vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével

megegyezõ, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszert szolgáltak ki.

(4) A gyógyszertárakat az OEP a hatóanyag-alapú fix csoportba tartozó gyógyszerekre elszámolt vények száma

alapján négy kvartilisbe sorolja. A rendelkezésre álló összeg 15-20-30-35% arányban kerül felosztásra a négy kvartilis

között.

(5) Az egyes kvartilisekben az egy vényre jutó támogatás összege a vények számának a preferált referencia ársávba

tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével

megegyezõ, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer kiadási arányával súlyozott átlagában kerül

megállapításra.

(6) A (4) bekezdés szerinti adott kvartilisre jutó összeg a preferált készítmények kiadási arányával súlyozott

vényszámok alapján az alábbiak súlyszámok szerint kerül felosztásra:

a) 35,1–50% esetében 1,

b) 50,1–70% esetében 1,15,

c) 70%-nál magasabb esetében 1,3.

(7) Az (1) bekezdésben megjelölt gyógyszertárnak járó (2)–(3) bekezdés szerinti juttatást az OEP a tárgynegyedévet

követõ második hónap 20. napjáig utalja át.”

92. § Az Ör. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel módosított 8. § (2) bekezdését 2012-ben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 8. § (1) bekezdése

alapján adható juttatás összege a tárgyév elsõ három negyedévére vonatkozóan a tárgyévben rendelkezésre álló

elõirányzat 33-33%-a.”

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

93. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Szr.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ellátás keretében történõ szülészeti eseményben (a továbbiakban: szülés) közremûködik:]

„b) felsõoktatási intézmény alapképzési szakán vagy fõiskolai karán szülésznõ szakképesítést vagy emelt szintû vagy

felsõfokú szülésznõ szakképesítést szerzett szülésznõ, aki szerepel az egészségügyi dolgozókról vezetett mûködési

nyilvántartásban”

[az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: felelõs személy].

94. § Az Szr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a felelõs személy az ellenõrzõ vizsgálatok elvégzése során bármilyen rendellenességet észlel, akkor

az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ

szállítását javasolja.”

95. § Az Szr. 3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

96. § Az Szr. 9. § (5) bekezdésében

a) a „(3) bekezdés szerinti személyek” szövegrész helyébe a „felelõs személy” szöveg,

b) a „gondoskodnak” szövegrész helyébe a „gondoskodik” szöveg

lép.

39526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



97. § Hatályát veszti az Szr.

a) 2. § (4) bekezdésében a „neonatológus vagy” szövegrész,

b) 9. § (3) bekezdésében az „és a gyermekgyógyász” szövegrész,

c) 5. melléklet III. és IV. pontja.

11. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

98. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed azon)

„a) területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében

fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, továbbá az alapellátás körében teljes munkaidõs iskolaorvossal

ellátott iskola-egészségügyi ellátást biztosító és a gyermek, ifjúsági fogászati ellátást nyújtó egészségügyi

szolgáltatóra, és”

[amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet

alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).]

99. § A Hr. a következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)

Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2012. január 1-jét megelõzõen már

benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.”

100. § A Hr. 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

12. Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosítása

101. § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.

rendelet 2. § (7) bekezdésében az „a kúraszerû ellátás” szövegrész helyébe az „a kúraszerû ellátás,

a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás” szöveg lép.

102. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. számú

mellékletében a

„születési ideje:

lakcíme:”

szövegrész helyébe a

„születése ideje:

társadalombiztosítási azonosító jele:

lakcíme:”

szöveg lép.

103. § (1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 10. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében

meghatározott határértékeit, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékeit kell

alkalmazni.”

(2) Hatályát veszti az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

9. § (4) bekezdése.

104. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvényében”

szövegrész helyébe a „mindenkori központi költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg lép.
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105. § Az egészségügyi dokumentációt kezelõ jogutód nélküli megszûnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv

kijelölésérõl szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában az „az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet”

szövegrész helyébe az „a költségvetési szervek esetében az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet, egyéb

intézmények esetében a fõvárosi, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” szöveg lép.

106. § Hatályát veszti a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl

és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 8. melléklete.

107. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai

vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 30. §

(1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–24. §, a 25. § (1) és (3) bekezdése, a 26. § (1) bekezdése, a 27. §, a 28. § (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontja, a 28. §

(2) bekezdése, a 31–57. §, az 58. § (2) bekezdése, az 59–63. §, a 64. § (1) és (2) bekezdése, a 66–71. §, a 72. § a) pontja,

a 73–107. § és a 109. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 58. § (1) bekezdése, a 64. § (3) bekezdése, a 65. §, valamint a 72. § b) és c) pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2012. május 2-án hatályát veszti.

109. § E rendelet 53. §-a a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés 2012. évi elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

Praxisfinanszírozás 70 999,2

Eseti ellátás díjazása 569,3

Ügyeleti szolgálat 9 547,4

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 81 115,9

Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856,0

Védõnõi ellátás 15 440,8

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451,5

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nõgyógyászat 96,3

2. Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 966,2

3. Fogászati ellátás 22 264,4

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 6 046,9
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8. Mûvesekezelés 23 171,1

9. Otthoni szakápolás 4 097,6

11. Mûködési költségelõleg 1 000,0

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8,9

Méltányossági alapon történõ térítések 183,1

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 5 208,0

13. Célelõirányzatok összesen 5 400,0

15. Mentés 25 270,7

17. Laboratóriumi ellátás 20 893,0

Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás 123 248,8

Fekvõbeteg szakellátás 426 555,1

ebbõl:

– aktív fekvõbeteg szakellátás 362 642,0

– krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 965,1

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 948,0

Extrafinanszírozás 420,6

Speciális finanszírozású szakellátás 67 456,1

18. Összevont szakellátás összesen 617 680,6

ÖSSZESEN 824 906,4

”

2. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Kr. 17/A. számú melléklete a „20. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat” sort követõen a következõ 21. sorral

egészül ki:

„21. Terápiaeredményességi mutatók – készítményenként meghatározva”

3. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 22. számú melléklet „A) Az OEP honlapján közzéteszi:” rész „2. Dokumentumok” pont d) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Dokumentumok:)

„d) az egészségügyi ellátás finanszírozásában használt kódrendszerek meghatározásának és alkalmazásainak

részletszabályai,”

2. A Kr. 22. számú melléklet „A) Az OEP honlapján közzéteszi:” rész „3. Kódállományok” pont f) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Kódállományok)

„f) az egészségügyért felelõs miniszter által kiadott,

fa) az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,

az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények

elszámolásáról,
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fb) a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén

betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól,

fc) a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról, valamint

fd) az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott

daganatellenes terápiákról, kemoterápiás protokollok jelentési és elszámolási szabályairól, valamint azok részletes

leírásáról

szóló miniszteri rendeleti szabályok.”

4. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„23. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi mentési teljesítményjelentés adattartama

I. Mentõ gépjármûvek összesítõ adatai

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás kódja

3. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

4. Aktuális napi dátum

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

7. Napi összes repülési idõ

II. Esetre vonatkozó mentési jelentés

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap sorszáma

4. Mentõjármû típusa

5. A beteg születési dátuma

6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele

7. Térítési kategória

8. A beteg állampolgársága

9. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

10. Mentési esemény dátuma

11. Betegfelvétel ideje

12. Betegátadás ideje

13. Km-óra állása a beteg felvételekor

14. Km-óra állása a beteg átadásakor

15. Hasznos km száma

16. Hasznos légi órák száma

17. Mentés típusa

III. Mentett betegre vonatkozó adatok jelentése

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap száma

4. Mentésirányító kódja

5. Mentést végzõ kísérõ(k) azonosítója

6. A mentés indokául szolgáló diagnózis

7. Betegfelvevõ egészségügyi intézmény kódja

8. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja
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9. Betegfelvétel helye (település közigazgatási kódja)

10. Betegátadás helye (település közigazgatási kódja)

Dátum: ......... év .................. hó ....... nap

................................................

szolgáltató”

5. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2012. évre vonatkozó TVK

A. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2011. november és 2012. október közötti teljesítési

idõszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 74 500 000 000 pontszám.

Ebbõl:

A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekbõl az egészségügyért felelõs miniszter által az

államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 372 500 000

pontszám.

B. Az aktív fekvõbeteg-szakellátás 2011. november és 2012. október közötti teljesítési idõszakra vonatkozó országos

TVK mértéke: 2 072 000 súlyszám.

Ebbõl:

1. A folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekbõl az egészségügyért felelõs miniszter által az

államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret:

20 000 súlyszám.

2. Az Eftv. vhr. 5/A. § (2) bekezdés a), d) és f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók TVK növelésére

szolgáló keret: 6 660 súlyszám.

C. Az egyes ellátási formák 2012. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

Hónap Aktív fekvõbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás

november 1/12 1/12

december 1/12 1/12

január 1/12 1/12

február 1/12 1/12

március 1/12 1/12

április 1/12 1/12

május 1/12 1/12

június 1/12 1/12

július 1/12 1/12

augusztus 1/12 1/12

szeptember 1/12 1/12

október 1/12 1/12

Országos szezonális index: tárgyévet megelõzõ finanszírozási évre vonatkozóan elszámolt egyes hónapok és az éves

országos teljesítmény mennyiségének hányadosai.”
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6. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„32. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A szervátültetést végzõ orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállítási tevékenység

teljesítményjelentés adattartama

I. Mentõ gépjármûvek összesítõ adatai

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás kódja

3. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

4. Aktuális napi dátum

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

7. Napi összes repülési idõ

II. Esetre vonatkozó mentési jelentés

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap sorszáma

4. Mentõjármû típusa

5. A recipiens beteg születési dátuma

6. A recipiens beteg társadalombiztosítási azonosító jele

7. Térítési kategória

8. A recipiens beteg állampolgársága

9. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

10. Mentési esemény dátuma

11. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvétel ideje

12. Orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadás ideje

13. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta felvételekor

14. Km-óra állása az orvos vagy munkacsoport/szerv/vérminta átadásakor

15. Hasznos km száma

16. Hasznos légi órák száma

17. Mentés típusa

III. Szállított orvosi munkacsoportra/szervre/vérmintára vonatkozó adatok jelentése

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap száma

4. Mentésirányító kódja

5. Mentést végzõ kísérõ(k) azonosítója

6. A mentés indokául szolgáló diagnózis

7. A szervet átadó egészségügyi intézmény kódja

8. A szervet átvevõ egészségügyi intézmény kódja

9. A szerv átadás helye (a település közigazgatási kódja)

10. A szerv felvétel helye (a település közigazgatási kódja)

Dátum: ........... év ............................... hó ........ nap

.............................................

szolgáltató”
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7. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató szakmai programja

Az egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körének rövid bemutatása.

A szolgáltatásnyújtással összefüggõ tevékenységek terén szerzett szakmai tapasztalatok, gyakorlat bemutatása.

A mûködtetéshez rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása, és a szakmai feladatok ellátásának szervezése.

Munkaszervezés bemutatása, gyógyító, megelõzõ és ápolás-ellátási rend tervezete, ápolási és gondozási folyamatok

bemutatása, beteg edukáció, ápolási dokumentáció tervezete, vezetési rendje, adatvédelmi követelményeknek való

megfelelés.

Egyes kisegítõ folyamatok bemutatása (étkeztetés, betegszállítás, takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, mosodai

szolgáltatás, sterilizálás).

A szolgáltatónál mûködõ infekciókontroll, antibiotikum politika fõbb elemei.

A mûködtetni kívánt belsõ minõségügyi rendszer tervezett elemei, minõségpolitika és minõségügyi célkitûzések.

Magánszolgáltatás – vagy a területi ellátási kötelezettség keretében meghatározott ellátási területen kívüli –

mûködési területe.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nem orvosi vagy ápolási szakma végzésére irányul, a szakmai program tartalmi

elemeit a szolgáltatás jellege szerinti értelemszerû alkalmazással kell elkészíteni.”
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8. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Fekvõbeteg-szakellátás

engedélyezõ hatóság fejléce

.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése) ........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz

telephely
osztály

megnevezése

szervezeti
egység

azonosítója
szakma neve szakmakód ágyszám ellátási forma

progresz-
szivitási szint

szolgáltatás
típusa

ügyelet/
készenlét

engedély
státusza

közremûködés
ténye

ellátási körzet

dátum

alaírás

Járóbeteg-szakellátás

engedélyezõ hatóság fejléce

.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése) ........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz

telephely
szakrendelés
megnevezése

szervezeti
egység

azonosítója
szakma neve szakmakód szakorvosi óra

nem
szakorvosi óra

rendelési idõ ellátási forma
progresz-

szivitási szint
szolgáltatási

típus
engedély
státusza

közremûködés
ténye

ellátási körzet

dátum

alaírás
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Alapellátás

engedélyezõ hatóság fejléce

.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése) ........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz

telephely
szakrendelés
megnevezése

szervezeti
egység

azonosítója
szakma neve szakmakód rendelési idõ

rendel-
kezésre

állási idõ
ellátási forma

szolgáltatási
típus

helyettesítés
helye

helyettesítõ
neve, nyvt

száma

ügyelet/
készenlét

engedély
státusza

közremû-
ködés ténye

ellátási körzet

dátum

alaírás

”
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9. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez

I. Kiállító intézet:

II. Mellékletek: Jelen státus és a vizsgálati eredmények leírása

1. A beteg neve: .....................................................................................................................................................................................................

2. Születési év: ............. hó ....................................................................................... nap .......

TAJ: ........................................................................................................................................................................................................................

3. Lakcím: .................................................................................................................................................................................................................

4. Diagnózis: ............................................................................................................................................................................................................

III. Az Országos Intézet, illetve a GYEMSZI szakmai javaslata:

1. A külföldi gyógykezelés indokoltságának rövid leírása, a gyógykezeléstõl várható eredmény:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

2. Az utazáshoz kísérõ szükséges (a kísérõk száma: ......), nem szükséges

3. Mentõszállítás szükséges, nem szükséges

4. A külföldi intézmény megnevezése és pontos címe: ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

5. Fogadási dátum: ...............................................................................................................................................................................................

6. A gyógykezelés várható idõtartama: ........................................................................................................................................................

IV. Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok

a) Kezelõorvos

neve ............................................................................................................................................................................................................................

elérhetõsége .............................................................(tel.) ......................................................................................................................(email)

b) Beteg és/vagy hozzátartozó elérhetõsége:

..........................................................................................(tel.) ......................................................................................................................(email)

V. Elutasítás esetén kitöltendõ:

A külföldi gyógykezelést nem javasoljuk, az elutasítás indoklása: ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Budapest, .............................................................................................

A szakmai bizottság elnökének neve és aláírása:

P. H.

A szakmai bizottság tagjainak neve és aláírása:

1. .............................................................................................

2. .............................................................................................”
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10. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Országos Vérellátó Szolgálat igazolja, hogy a mellékelt számlák az alábbi személyen végrehajtandó

vagy elvégzett transzplantációval kapcsolatban felmerült jogszerû és célhoz kötött költségeket takarnak

Név: .............................................................................................................................................................................................................................

TAJ ...............................................................................................................................................................................................................................

az alábbi jogcímen:

Regisztrációs költség

Szervkivétel költsége

Donorvizsgálat költsége

Szerv- és szövet szállítás költsége

Az Országos Vérellátó Szolgálat kéri a mellékelt számlán/számlákon szereplõ összeg átutalását a számlát kiállító

szolgáltató részére.

Az Országos Vérellátó Szolgálat a mellékelt számlával/számlákkal igazolt költségeket a számlát kiállító szolgáltatónak

kifizette és kéri a költségek megtérítését.

A fenti költségek az Eurotransplant International Foundation alapítvánnyal kötött megállapodás alapján merültek fel.

Budapest, .............................................................................................

A Országos Vérellátó Szolgálat nevében,

aláírás

P. H.”
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11. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A B

1 az egészségügyi térség neve az egészségügyi térséghez tartozó területek

2 Nyugat-közép-Magyarország Budapest I., II., XI., XII., XXII. kerületei

3 Fejér megye

4 Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség
kivételével

5 Pest megyébõl:
a) a Budaörsi kistérség,
b) az Érdi kistérség

6 Nyugat-Dunántúl Gyõr-Moson-Sopron megye

7 Somogy megyébõl:
a) Inke,
b) Porrog,
c) Porrogszentkirály,
d) Pogányszentpéter

8 Zala megye

9 Vas megye

10 Veszprém megye

11 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén megye a Tokaji kistérség
kivételével

12 Heves megyébõl:
a) a Bélapátfalvai kistérség,
b) az Egri kistérség,
c) a Füzesabonyi kistérség,
d) a Hevesi kistérség,
e) a Pétervásárai kistérség

13 Észak-közép-Magyarország Nógrád megye

14 Budapest III., IV., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerületei

15 Heves megyébõl:
a) a Gyöngyösi kistérség,
b) a Hatvani kistérség

16 Pest megyébõl:
a) az Aszódi kistérség,
b) a Dunakeszi kistérség,
c) a Gödöllõi kistérség,
d) a Pilisvörösvári kistérség,
e) a Szentendrei kistérség
f) a Szobi kistérség,
g) a Váci kistérség,
h) a Veresegyházi kistérség

17 Komárom-Esztergom megyébõl:
a) az Esztergomi kistérség

18 Észak-Alföld Hajdú-Bihar megye

19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

20 Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
a) a Karcagi kistérség,
b) a Tiszafüredi kistérség

21 Békés megyébõl:
a) Bucsa

22 Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl:
a) a Tokaji kistérség

39538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



23 Dél-Közép-Magyarország Budapest V., VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI.,
XXIII. kerületei

24 Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
a) a Jászberényi kistérség,
b) a Mezõtúri kistérség,
c) a Szolnoki kistérség,
d) a Törökszentmiklósi kistérség

25 Pest megyébõl:
a) a Dabasi kistérség,
b) a Gyáli kistérség,
c) a Monori kistérség,
d) a Nagykátai kistérség,
e) a Ráckevei kistérség,
f) a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykõröst

26 Dél-Dunántúl Baranya megye

27 Somogy megye a 7. sorban felsorolt települések
kivételével

28 Tolna megye

29 Dél-Alföld Bács-Kiskun megye

30 Békés megye Bucsa település kivételével

31 Csongrád megye

32 Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
a) a Kunszentmártoni kistérség

33 Pest megyébõl:
a) Nagykõrös

”

12. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A B C

1 Külterületen (km/h) Belterületen (km/h)

2 autópálya 110 110

3 autópálya lehajtó 40 40

4 autóút 90 90

5 elsõrendû út 70 40

6 másodrendû út 60 35

7 fõút 60 35

8 helyi jelentõségû fõút 60 30

9 körforgalom 10 10

10 utca 25 25

”
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13. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az ÁNTSZr. 2. melléklet 1. pont 1.4–1.6. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a megyei

népegészségügyi szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatokat]

„1.4. a Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az

Egészségügyi Radiológiai Mérõ és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) környezeti sugár-egészségügyi

laboratóriumai feladatokat Fejér megyére,

1.5. a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – kivéve az ERMAH vonatkozásában a külön

jogszabályban meghatározott feladatokat – Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,

1.6. a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére,

továbbá az ERMAH környezeti sugár-egészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér, Komárom, Esztergom és

Veszprém megyére”

(kiterjedõ illetékességgel látja el.)

14. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38–52. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

38. BÉKÉS MEGYE

39. Békéscsabai, Békési, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

40. Székhely: Békéscsaba

41. Illetékességi terület: Békéscsabai Kistérség

42. Békési Kistérség

43. Szarvasi Kistérség

44. Gyulai, Sarkadi, Szeghalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

45. Székhely: Gyula

46. Illetékességi terület: Gyulai Kistérség

47. Sarkadi Kistérség

48. Szeghalomi Kistérség

49. Orosházai, Mezõkovácsházai Kistérségi Népegészségügyi Intézet

50. Székhely: Orosháza

51. Illetékességi terület: Orosházai Kistérség

52. Mezõkovácsházai Kistérség

2. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 79–116. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

79. BUDAPEST

80. Budapest I., II., III. Kerületi Népegészségügyi Intézet

81. Székhely: Budapest

82. Illetékességi terület: I. Kerület

83. II. Kerület

84. III. Kerület

85. Budapest IV., V., XIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet

86. Székhely: Budapest

87. Illetékességi terület: IV. Kerület

88. V. Kerület

89. XIII. Kerület

90. Budapest VI., VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet

91. Székhely: Budapest

92. Illetékességi terület: VI. Kerület
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93. VII. Kerület

94. VIII. Kerület

95. IX. Kerület

96. Budapest X., XVII., XVIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet

97. Székhely: Budapest

98. Illetékességi terület: X. Kerület

99. XVII. Kerület

100. XVIII. Kerület

101. Budapest XI., XII., XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézet

102. Székhely: Budapest

103. Illetékességi terület: XI. Kerület

104. XII. Kerület

105. XXII. Kerület

106. Budapest XIV., XV, XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézet

107. Székhely: Budapest

108. Illetékességi terület: XIV. Kerület

109. XV. Kerület

110. XVI. Kerület

111. Budapest XIX., XX., XXI., XXIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet

112. Székhely: Budapest

113. Illetékességi terület: XIX. Kerület

114. XX. Kerület

115. XXI. Kerület

116. XXIII. Kerület

3. Az ÁNTSZr. 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 117–126. sora hatályát veszti.

15. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

ADATLAP

EUROTRANSPLANT MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN VÉGZETT EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGRÕL

I. A tevékenységet végzõ személy által kitöltendõ

1. Tevékenységet végzõ személy neve:

2. Születési hely, idõ:

3. Anyja neve:

4. Lakcím:

5. Személyazonosításra alkalmas igazolványának száma, típusa*:

6. Külföldi szerv, szolgáltató neve, címe, amelynek nevében és javára történik a tevékenység végzése*:

7. Egészségügyi tevékenység végzésére jogosító nyilvántartási száma (amennyiben ilyen van, kitöltése opcionális)**:

8. Szakorvosi bizonyítvány, oklevél kiállítója, száma (amennyiben ismert, kitöltése opcionális)**:

* Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, kérjük az információt 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” hivatkozással eljuttatni a következõ

címre: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, tisztifoorvos@oth.antsz.hu vagy levélben a 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY címre.

** Ha nem áll rendelkezésre az adatlap kitöltésekor, az információ 8 napon belül „EUROTRANSPLANT” hivatkozással megküldhetõ a fenti címre.

9. Tevékenységet végzõ nyilatkozata:

Ezennel nyilatkozom, hogy a tevékenység elvégzésére a szervátültetés helye szerinti küldõ államban jogosult vagyok,

nem állok az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, büntetõjogi

intézkedés vagy egyéb szankció hatálya alatt, és megfelelek a tevékenység végzéséhez a szervátültetés szerinti küldõ

állam vonatkozó hatályos jogszabálya(i) szerint elõírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek.
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A donorszerv(ek) eltávolítása kizárólag transzplantációs céllal történik az Eurotransplant International Foundation

által megkötött megállapodás keretein belül.

Tudomásul veszem, hogy a szervkivétel során az egészségügyi tevékenység végzésére Magyarországon irányadó

jogszabályok, a szakmai szabályok és irányelvek, valamint az egészségügyi dolgozókra irányadó etikai szabályok

hatálya alatt állok.

Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a donor egészségügyi dokumentációja keretében, valamint ahhoz, hogy

személyes adataimat az általam elvégzett egészségügyi tevékenységrõl nyilvántartást vezetõ állami szervek kezeljék

és nyilvántartsák.

A szervkivétel során az alábbi szerv/szervek eltávolítására vagyok jogosult:

Hely, dátum

Az egészségügyi tevékenységet végzõ személy

aláírása

neve (nyomtatott betûvel)

II. Az állami vérellátó szolgálattal jogviszonyban álló, nevében eljáró személy által kitöltendõ

1. Riadó azonosító kód:

2. Tevékenység végzésének pontos ideje:

3. Egészségügyi szolgáltató neve, címe, ahol a tevékenység végzésére sor kerül:

4. Más tagállamból érkezõ, transzplantációs célú szerveltávolítást végzõ orvos(csoport) által eltávolított szerv(ek):

Hely, dátum

Az állami vérellátó szolgálat nevében eljáró személy

aláírása

neve (nyomtatott betûvel)

INFORMATION FORM

ON THE HEALTH CARE ACTIVITY PERFORMED IN THE FRAME OF THE EUROTRANSPLANT AGREEMENT

I. To be filled by the person performing the activity

1. Name of the person performing the activity:

2. Place and date of birth:

3. Mother’s name:

4. Address of residence:

5. Number and type of certificate eligible for personal identification*:

6. Name and address of the foreign organisation, provider, the activity is performed on behalf or for its benefit*:

7. Registration number of the health care activity license certificate (if any, filling in is optional)**:

8. Name of the institution issuing the specialty qualification certificate, diploma (if it is recognised, filling in is optional)**:

* If it is not available at the time of filling in the form, the information is required to be sent within 8 days to the following address with a reference to

„EUROTRANSPLANT”: Office of Chief Medical Officer tisztifoorvos@oth.antsz.hu or by surface mail to: 1437 Budapest, Pf. 839. HUNGARY.

** If it is not available at the time of filling in the form, the information is requested to be sent within 8 days to the address mentioned above with

a reference to „EUROTRANSPLANT”.
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9. Declaration made by the person performing the activity:

I hereby declare that I am licensed/entitled to perform the activity in the sending state of the place of organ

transplantation, and I am not subject to any measure, penalty, penalty law measure or other sanctions excluding or

limiting my practice of health care activity, and I possess all necessary health aptitude required by legal regulations in

force of the sending state of the place of transplantation to carry out such activity.

The removal of donor organ(s) is(are) exclusively performed for transplantation purposes, in the frame of the

Agreement with the Eurotransplant International Foundation.

I acknowledge that in the course of the organ removal, Hungarian legislation in force, professional rules and guidelines

as well as ethical rules for health professionals are applicable for my activity.

I hereby concede to the handling of my personal data within the framework of the donor’s medical documentation, as

well as to handle and register my personal data by state organisations responsible for the registration of health care

activity carried out by myself.

In the course of organ removal I am entitled to remove the following organ(s):

Place, date

Signature

Name (in capital letters)

of the person performing the health care activity

II. To be filled in by the person being in a legal relationship with and acting on behalf of the Hungarian National Blood

Transfusion Service

1. Alert identification code:

2. Exact time/date of the performed activity:

3. Name and address of the health care provider where the activity is performed:

4. Organ(s) removed by medical doctor(s groups) arriving from other Member State, performing the organ removal for

transplantation.

Place, date

Signature

Name (in capital letters)

of the person acting on behalf of the Hungarian National Blood Transfusion Service”

16. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

1. Az Szr. 3. melléklet 2. pontjában a „Gyógyszerek:” szövegrész helyébe a „Gyógyszerek*:” szöveg lép.

2. Az Szr. 3. melléklete a következõ végjegyzettel egészül ki:

„* Csak szülész-nõgyógyász szakorvos esetén.” ”
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17. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

a) 4. sorában a „hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.) 1” szövegrész helyébe

a „hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)” szöveg,

b) 10. sorában a „kilégzett levegõ CO mérõ 1” szövegrész helyébe a „kilégzett levegõ CO mérõ” szöveg,

c) 11. sorában az „EKG készülékek* 1” szövegrész helyébe az „EKG készülékek*” szöveg,

d) 12. sorában a „praxis Holter 1” szövegrész helyébe a „praxis Holter” szöveg,

e) 13. sorában a „Defibrillátor 1” szövegrész helyébe a „Defibrillátor” szöveg,

f) 15. sorában a „Szûrõaudiometer 1” szövegrész helyébe a „Szûrõaudiometer” szöveg,

g) 16. sorában a „Tens-készülék 1” szövegrész helyébe a „Tens-készülék” szöveg

lép.

2. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:

14. ABPM* 400 ezer Ft

3. A Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

a) 2. sorában a „mennyezeti lámpa, fogászati mûtõlámpa 1” szövegrész helyébe a „mennyezeti lámpa, fogászati

mûtõlámpa” szöveg,

b) 6. sorában a „kézimûszer*, fogó* 1” szövegrész helyébe a „kézimûszer*, fogó*” szöveg,

c) 7. sorában a „mûszertartó fiók betét 1” szövegrész helyébe a „mûszertartó fiók betét” szöveg,

d) 15. sorában a „hõlégsterilizátor, autokláv 1” szövegrész helyébe a „hõlégsterilizátor, autokláv” szöveg,

e) 16. sorában a „Gyorssterilizáló 1” szövegrész helyébe a „Gyorssterilizáló” szöveg,

f) 32. sorában az „elektrokauter/UH radiosebészet 1” szövegrész helyébe az „elektrokauter/UH radiosebészet” szöveg,

g) 33. sorában a „Diódalézer 1” szövegrész helyébe a „Diódalézer” szöveg

lép.

4. A Hr. 1. melléklet végjegyzete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„* Több darab is beszerezhetõ.

** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló,

szkenner, online adatközlõ, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védõnõi) és felhasználói szoftver,

betegnyilvántartási, kezelési program és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop).”

5. Hatályát veszti a Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 40. sora.
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A Kormány 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

és visszavonásáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. § (3) és (4) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában

a) elsõ fokon: a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat

jegyzõje (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság),

b) másodfokon: a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vezetõje jár el.

(2) Ezt a rendeletet a Magyarország joghatósága alól mentességet élvezõ személyekre és szervezetekre, a mentességet

biztosító nemzetközi egyezményekre és a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel kell alkalmazni. A vezetésre jogosító

okmányok helyszíni elvételére és visszavonására, az elõzetes eredetiségvizsgálatra, a származás-ellenõrzési eljárásra,

valamint a jármû forgalomból való kivonásának elrendelésére, valamint a rendszámtábla visszavonására vonatkozó

szabályok a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira nem alkalmazhatók.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2. harmadik ország: az EGT-államon, valamint az Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzetközi

szerzõdés alapján az EGT-állammal azonos jogokat élvezõ államokon kívüli országok;

3. harmadik ország állampolgára: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó EGT-állam állampolgár – harmadik ország állampolgárságával

rendelkezõ – családtagja;

4. használt jármû: egy külföldi hatóság által már – akár ideiglenes jelleggel is – nyilvántartásba vett jármû, vagy

Magyarországon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyilvántartás jármû nyilvántartásában nem szereplõ vagy

kivont állapotú jármû;

5. lakcím: a természetes személy ügyfél lakóhelye, amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásában tartózkodási hely szerepel, a bejelentett tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye;

6. szokásos tartózkodási hely:

6.1. az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes

és foglalkozásával összefüggõ kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezõ személy

esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország

között, ahol él, valamint

6.2. azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérõ országokhoz

kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különbözõ helyeken él,

a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötõdések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen

személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott

idõtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok

nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

7. új jármû: a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól, vagy kereskedelmi szervezettõl közvetlenül megvásárolt és

behozott (importált), még – ideiglenes jelleggel sem – nyilvántartásba nem vett jármû, valamint a Magyarországon

gyártott – nyilvántartásban még nem szereplõ – jármû;

8. vezetõi engedély cseréje: egy már korábban magyar, vagy egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetõi

engedély helyett e rendelet szabályai szerint új vezetõi engedély kiadása;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39545



9. vezetõi engedély honosítása: egy harmadik ország hatósága által kiadott vezetõi engedély helyett e rendelet

szabályai szerinti magyar vezetõi engedély kiadására irányuló eljárás.

(2) Amennyiben e rendelet viszonosságról rendelkezik, akkor a viszonosság fennállása tekintetében a közlekedésért

felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter nyilatkozata az irányadó.

II. FEJEZET

JÁRMÛVEZETÉSRE JOGOSÍTÓ OKMÁNYOK

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott jármûvezetésre jogosító okmány:

a) a vezetõi engedély,

b) az ideiglenes vezetõi engedély,

c) a nemzetközi vezetõi engedély.

(2) A Magyarország területén jármûvezetési jogosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen bemutatott, az

adott kategória tekintetében lejárt érvényességû vezetõi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság által

a kérelemrõl elektronikus úton kiállított és az ügyfélnek átadott adatlap a vezetõi engedély cseréjére irányuló eljárás

kezdeményezését követõen az új vezetõi engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított

60 napig.

(3) A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetõi engedély Magyarország területén történõ elvesztése,

eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyarország területén jármûvezetési jogosultság igazolására alkalmas

a bejelentésrõl szóló jegyzõkönyv és a vezetõi engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított, a vezetõi

engedély adataira, érvényességére és a vezetõi jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a kiállítás dátumától

számított legfeljebb 30 napig.

(4) Az érvényes magyar vezetõi engedély külföldön történõ elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén

a Magyarország területén jármûvezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett

bejelentésrõl szóló jegyzõkönyv a bejelentéstõl számított legfeljebb 30 napig.

1. Vezetõi engedély

4. § A vezetõi engedély különbözõ kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt jármûvek vezetésére

jogosít, amelyeket az 1. és a 2. melléklet tartalmaz.

5. § (1) A nemzetközi kategóriára, valamint a „TR” és „V” nemzeti kategóriára megszerzett vizsga a vezetõi engedélybe

bejegyzett egészségi alkalmasság határidejének lejárta után is – amennyiben közúti jármûvezetõk egészségi

alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet egészségi alkalmasságot nem ír elõ – jogosít a 3. és a 4. mellékletben

meghatározott jármûvek vezetésére.

(2) Amennyiben az egészségi alkalmassági idõ lejártát követõen az ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott vezetési

jogosultságát kívánja gyakorolni, – kérelmére – nemzeti kategóriára érvényesített vezetõi engedélyt állít ki részére

a közlekedési igazgatási hatóság.

(3) A „B” kategóriára érvényesített vezetõi engedély a jármûvezetõ 18. életévének betöltéséig és a nemzeti kategóriára

érvényesített vezetõi engedély csak belföldön történõ jármûvezetésre jogosít.

(4) A vezetõi engedély a személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek

esetében határidõ nélkül alkalmas.

(5) A vezetõi engedély vezetési jogosultság igazolására a következõ határidõig alkalmas:

a) a vezetõi engedély hátoldalán a 11. pontban feltüntetett kategória érvényesség idõpontjáig, amely az egészségi

alkalmassági vizsgálaton megállapított idõpont,

b) a nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével – a vezetõi engedély elsõ oldalán a 4.b) pontban

feltüntetett érvényesség idõpontjáig, de legfeljebb a vezetõi engedély kiállítását követõ tíz évig.

(6) A vezetõi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása az okmány cseréjével történik.
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2. Kezdõ vezetõi engedély

6. § (1) A vezetési jogosultság elsõ alkalommal történõ megszerzésének napjától számított két évig a vezetõi engedély kezdõ

vezetõi engedélynek minõsül.

(2) A kezdõ vezetõi engedéllyel az „AM”, az „A” és az „A” korlátozott kategóriára, továbbá az „A1”, az „A2” és

a „B1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, a „C” és a „D” kategóriára, továbbá

a „C1” és a „D1” alkategóriára érvényesített bejegyzéssel – a Magyar Honvédség kezelésében lévõ jármûvek

kivételével – pótkocsi nem vontatható.

7. § (1) A „kezdõ vezetõi engedély” minõsítés kétéves idõtartama a 6. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartamon belül

elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bûncselekmény miatt jogerõsen kiszabott jármûvezetéstõl, jármûfajtától

vagy kategóriától eltiltás, vagy a vezetõi engedély meghatározott idõtartamú visszavonásának leteltét követõen újra

kezdõdik.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései szerint meghosszabbított „kezdõ vezetõi engedély” minõsítést és annak lejárata

határidejét a nyilvántartásba be kell jegyezni, és ezt a tényt a vezetõi engedélyben kódszámmal jelölni kell.

8. § Ha a gépjármûvezetõ külföldi vezetõi engedélyét két évnél nem régebben szerezte, a kezdõ vezetõi engedélyre

vonatkozó rendelkezéseket – nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a külföldi vezetõi engedély

helyett a magyar hatóság által kiadott vezetõi engedélyre is alkalmazni kell.

9. § A kezdõ vezetõi engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

3. Nemzetközi vezetõi engedély

10. § (1) Amennyiben nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetõi engedély valamely külföldi

államban jármûvezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetõi engedélyt ad ki.

(2) A „B” kategóriára érvényes nemzetközi vezetõi engedély a gépjármûvezetõ részére 18. életévének betöltését

követõen állítható ki.

(3) Nemzetközi vezetõi engedélyt az érvényes vezetõi engedély adatai alapján kell kiállítani.

(4) A nemzetközi vezetõi engedély érvényességi ideje a vezetõi engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idõ,

de legfeljebb a nemzetközi vezetõi engedély kiállításának napjától számított három év.

(5) A nemzetközi vezetõi engedély csak a magyar vezetõi engedéllyel együtt érvényes.

(6) A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetõi engedély nem érvényesíthetõ.

(7) A nemzetközi vezetõi engedély igénylésére irányuló kérelmét az ügyfél a kormányzati portálon keresztül elektronikus

úton is elõterjesztheti.

4. Ideiglenes vezetõi engedély

11. § (1) A vezetõi engedély eltûnése, megsemmisülése, megrongálódása esetén, valamint a képzés és vizsgáztatás

tekintetében a jártassági feltételhez kötött kategória megszerzéséhez a vezetõi engedély kiállításáig a közlekedési

igazgatási hatóság kérelemre ideiglenes vezetõi engedélyt állít ki. Az engedély kiállításához az adatoknak

– amennyiben azok a nyilvántartásból nem állapíthatóak meg – a jogszabályban meghatározott esetekben az

egészségi alkalmasság, illetve a pályaalkalmasság igazolása szükséges.

(2) Legfeljebb hat hónapra kiszabott jármû-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy jármûfajtától való

eltiltás esetében az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetõi engedély állítható ki.

(3) Hivatalból kell kiadni az ideiglenes vezetõi engedélyt, ha a vezetõi engedély gyártási hibásan, elírással került

legyártásra.

(4) Az egészségi minõsítéseket, valamint a vezetõi engedélybe bejegyzett korlátozásokat az ideiglenes vezetõi

engedélyben is fel kell tüntetni.

(5) Az ideiglenes vezetõi engedély csak belföldön jogosít jármûvezetésre.
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5. A Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek kezelésében lévõ különleges jármûvek vezetésére

jogosító okmány

12. § (1) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), valamint a Rendõrség,

a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, a büntetés-végrehajtás szervei kezelésében

lévõ, a kombinált kategóriára tett jármûvezetõi vizsgát követõen vezethetõ gépjármûvek, továbbá a közúton csak

ideiglenes jelleggel közlekedõ különleges jármûvek vezetésére jogosító okmányt az erre felhatalmazott hatóságok

adják ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiadott okmány kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott szervek kezelésében lévõ

jármûvek vezetésére jogosít.

III. FEJEZET

JÁRMÛVEZETÉSRE JOGOSÍTÓ OKMÁNYOK KIADÁSA, ÉRVÉNYESSÉGE, ÉRVÉNYESÍTÉSE VAGY CSERÉJE,

PÓTLÁSA, VALAMINT AZ AZZAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

6. Jármûvezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei

13. § Jármûvezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási elõírásoknak,

továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

14. § A jármûvezetésre jogosító okmány kiadásának életkori és jártassági feltételeit a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Vezetõi engedélyt – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak olyan kérelmezõnek lehet kiadni, akinek

a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély

kiadását megelõzõ hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmezõ külföldi hatóság által kiállított

vezetõi engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17–18. § alapján jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság

szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás

hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti

hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik

ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetõi engedély pótlására irányul.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetõi engedély

honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetõi engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetõi

engedély kiadását megelõzõ hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja

a külföldi vezetõi engedélybe bejegyzett érvényességi idõ lejárata. Ez esetben a vezetõi engedély kiadásának feltétele

a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzõkönyvbe foglalt

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

(5) A külföldön megszerzett vezetõi engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmezõ

Magyarországon szerez olyan jármûfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

16. § (1) Jármûvezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki jármûvezetésre

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági szempontból

jármûvezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt,

a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a jármûvezetéstõl jogerõsen eltiltott, a határozatban meghatározott

ideig, kivéve a 11. § (2) bekezdésében vagy a 37. §-ban szabályozott eseteket,

b) akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak idõtartamára,

c) akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerõs és végrehajtható határozatával elrendelte, annak

idõtartama alatt,

d) akit a bíróság cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett,

e) akinek a vezetõi engedélyét a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló törvény alapján a közlekedési

igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerõre emelkedésétõl kezdõdõen a visszavonást
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követõen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történõ

bemutatásáig, de legalább a vezetõi engedély leadása napjától számított hat hónapig,

f) akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló

miniszteri rendelet alapján megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

(2) Akit a bíróság a jármûvezetéstõl véglegesen tiltott el, de késõbb a büntetés alól mentesült, vezetõi engedélyt csak

teljes körû vizsga letételét követõen kaphat. A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.

(3) Amennyiben a bíróság vagy a rendõrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési jogosultság

gyakorlását

a) jártasság igazolásához,

b) új jármûvezetõi vizsgához,

c) egészségi alkalmasság vagy

d) a pályaalkalmasság igazolásához

kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a jármûvezetõ ezen kötelezettségének vagy

az utánképzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett.

7. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély érvényessége, cseréje

17. § (1) A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetõi engedély – kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a jármûvezetés

tanulására kiadott okmányokat – akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza:

a) az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat,

b) a jogosított fényképét,

c) az engedély kiállításának idõpontját,

d) az engedély számát,

e) a 4. §-ban a jármûvezetésre szóló engedély érvényességének idõpontját, és

f) a „permis de conduire” címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését,

feltéve, hogy a rovatok és a bejegyzések latin betûkkel vagy angol kurzív betûkkel történtek, vagy ebben a formában

meg vannak ismételve.

(2) A külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt megfelelõnek kell tekinteni, ha

a) az az ország, amelyben a vezetõi engedélyt kiadták, csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési

Egyezményhez,

b) az engedélyt más EGT-államban adták ki,

c) azt nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló

külföldi fegyveres erõ vagy a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagja

részére a küldõ államban adták ki, vagy

d) ahhoz hiteles magyar nyelvû fordítást csatoltak és annak segítségével a jármûvezetési jogosultság tartalma

megállapítható.

(3) Amennyiben a külföldi vezetõi engedély az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy

– nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – az országhatártól a szálláshelyig, és a szálláshelytõl

a kiléptetõ határátkelõhelyig jogosít vezetésre.

(4) Nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és d) pontjában

meghatározott külföldi vezetõi engedély a Magyarország területén történõ tartózkodás kezdetétõl számított egy évig

jogosít jármûvezetésre, ezt követõen a külföldi vezetõi engedélyt kérelemre magyar vezetõi engedélyre kell cserélni.

(5) A cserére vonatkozó kötelezettség nem terjed ki a más EGT-államban kiállított vezetõi engedélyre, amely az

érvényességi idején belül jogosít jármûvezetésre. Ha egy másik EGT-állam által kiadott – az okmány érvényességi

idejét nem tartalmazó – vezetõi engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét Magyarországra helyezi át, ennek

létesítését követõ kettõ év elteltével a vezetõi engedélyének a cseréjét kezdeményeznie kell.

(6) Viszonosság esetén a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviselet, valamint Magyarországon

székhellyel rendelkezõ nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, mûszaki személyzetének tagja, továbbá

családtagja külföldön kiállított vezetõi engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen idõkorlátozás nélkül jogosít

jármûvezetésre.

(7) A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk és a Magyarországon felállított nemzetközi

katonai parancsnokságok állománya tagjának a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi

fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és
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állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011. évi

XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozója külföldön kiállított vezetõi engedélye a (4) bekezdés

rendelkezéseitõl eltérõen az érvényességi idején belül jogosít jármûvezetésre.

18. § (1) A közlekedési igazgatási eljárásban a külföldi hatóság által a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában

meghatározottaknak megfelelõ vezetõi engedély – kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a jármûvezetés tanulására

kiadott okmányokat – akkor tekinthetõ érvényesnek, ha:

a) a vezetõi engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetõi engedély kiadásakor a kiállító országban

rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel;

b) a külföldi vezetõi engedély jogosítottja a magyar vezetõi engedély kiadására irányuló eljárás idõpontjában

megfelel az e rendeletben meghatározott életkori feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ külföldi vezetõi engedély vizsgakötelezettség nélkül

cserélhetõ. A 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagállamban kiállított vezetõi engedély

a kategóriabõvítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folyamatában is megfelelõnek tekintendõ.

(3) Ha a külföldi vezetõi engedély nem a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban került

kiállításra, és ha a külföldi vezetõi engedélyrõl készült hiteles fordítás alapján

a) a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethetõ az 1–4. vagy 6–7. mellékletben meghatározott valamely

nemzetközi kategória tartalmával, közlekedési alapismeretekbõl, vagy

b) nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethetõ meg az 1. és a 2. mellékletben

meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési

alapismeretekbõl tett sikeres vizsgát követõen kerülhet sor a vezetõi engedély honosítására.

(4) Ha a külföldi vezetõi engedélybõl az egészségi alkalmasság idõtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar

jogszabályban meghatározott idõtartamtól eltér, az egészségi alkalmasságot igazolni kell.

(5) Ha a külföldi vezetõi engedélyt kiállító hatóság a vezetési jogosultságot korlátozta, vagy a jogosultság gyakorlását

feltételhez kötötte, a közlekedési igazgatási hatóság az okmány hiteles fordítását a 17. § (1) bekezdésében és

(2) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelés esetén is kérheti.

(6) Kétség esetén a magyar vezetõi engedély kiadására irányuló eljárásban a vezetõi engedély kiadására jogosult közúti

közlekedési nyilvántartási szerv (a továbbiakban: Hivatal) ellenõrzi a külföldi vezetõi engedély adatainak egyezõségét.

(7) A harmadik ország által kiállított vezetõi engedély honosítása során az engedély-nyilvántartásba és a kiadásra kerülõ

magyar vezetõi engedélybe be kell jegyezni a vezetõi engedély honosításának tényét, valamint a kérelmezõ által

benyújtott vezetõi engedélyt kiadó államot. A nyilvántartásba és a kiadásra kerülõ vezetõi engedélybe a bejegyzés

a 8. melléklet 70. kódjának, valamint a kiadó állam – az országok és igazgatási egységeik nevének kódjaira vonatkozó

MSZ EN ISO 3166-1 nemzeti szabványban meghatározott – háromjegyû betûkódjának (a továbbiakban: országkód)

alkalmazásával történik.

(8) A honosított vezetõi engedély cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során kiadásra kerülõ vezetõi engedélybe is be

kell jegyezni a (7) bekezdés szerinti kódokat.

(9) Ha egy másik EGT-állam által kiadott – a 8. mellékletben meghatározott 70. kódot és a kiadó harmadik állam

országkódját tartalmazó – vezetõi engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét Magyarországra helyezi át,

a vezetõi engedély kiadására irányuló eljárásban az e rendeletben meghatározott, eredeti vezetõi engedélyt kiadó

harmadik ország tekintetében alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni, és a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

19. § (1) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetõi engedély a más EGT-állam állampolgárának – a 13. § és a 15. §

(1) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – cserével érvényesíthetõ, ha szokásos tartózkodási helye

a Magyarország területén található.

(2) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetõi engedély eltûnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetõi

engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetõi engedély kiadható.

(3) A csere vagy a pótlás során a magyar vezetõi engedélyt azokra a jármûkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet

érvényesíteni, amelyre a más EGT-állam hatósága által kiállított vezetõi engedély, vagy annak tartalmát tanúsító

igazolás szerint az érvényes.

(4) A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthetõ érvényesnek a másik EGT-állam által kiállított vezetõi engedély,

ha azt a kiállító tagállam területén korlátozták, visszavonták vagy a vezetési jogosultságot felfüggesztették.

(5) A vezetõi engedély cseréjére irányuló eljárás során ellenõrizni kell, hogy a benyújtott vezetõi engedély ténylegesen

mely kategóriára érvényes.
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(6) Kétség esetén a Hivatal közremûködésével a vezetõi engedély kiállításához, pótlásához vagy cseréjéhez a kiadó

EGT-állam hatóságának megkeresése útján ellenõrzést kell végezni.

(7) A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetõi engedély kiállítását azon kérelmezõnek, akinek a vezetõi

engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, érvénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultságát

felfüggesztették.

20. § (1) A honosítás során kiadott magyar vezetõi engedélyt azokra a jármûkategóriákra és azokkal a feltételekkel lehet

érvényesíteni, amelyre a külföldi vezetõi engedély is érvényes.

(2) A honosítás során a harmadik ország által kiállított vezetõi engedélyt – a magyar vezetõi engedély kiadásakor –

a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatalnak megküldi. A Hivatal a bevont vezetõi engedélyt viszonosság

vagy nemzetközi szerzõdés alapján a kiállító hatóság részére, annak értesítése mellett továbbít.

(3) Amennyiben a harmadik ország állampolgára – nyilatkozata alapján – az ország területét elhagyja, a honosítás során

bevont külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély a magyar vezetõi engedély egyidejû leadása mellett,

ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint a kiállító hatóságnak még nem került megküldésre, visszaadható. A közlekedési

igazgatási hatóság ennek tényét a nyilvántartásban rögzíti.

21. § (1) A más EGT-állam által kiállított vezetõi engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság a magyar vezetõi engedély

kiadásakor bevonja, és a Hivatalnak megküldi.

(2) A Hivatal a közlekedési igazgatási hatóság által bevont, más EGT-állam által kiállított vezetõi engedélyt a kiállító

tagállam közlekedési hatósága részére megküldi.

22. § (1) Az a magyar állampolgár, aki külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedéllyel rendelkezik, a hazatérés bejelentését

követõ hat hónapon belül köteles magyar vezetõi engedélyt kiváltani. A külföldi hatóság által kiállított vezetõi

engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Hivatal azt viszonosság esetén a kiállító hatóságnak

megküldi.

(2) Amennyiben a magyar vezetõi engedélyt külföldön cserélik ki és errõl a Hivatalt értesítik, e tényt a nyilvántartásba be

kell jegyezni.

(3) Amennyiben a magyar vezetõi engedélyt a honosító külföldi hatóság a Hivatalnak megküldi, új vezetõi engedély

kiállítása helyett, a visszahonosításra irányuló kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési

jogosultság tartalma nem változott, és a vezetõi engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem

járt le.

8. A jármûvezetésre jogosító okmányok kiadása, cseréje, pótlása

23. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja,

érvényesíti vagy cseréli, vagy megrongálódás, eltûnés esetén pótolja:

a) a vezetõi engedélyt (5. melléklet),

b) a nemzetközi vezetõi engedélyt (9. melléklet),

c) az ideiglenes vezetõi engedélyt (10. melléklet).

(2) Azonos fajtájú jármûvezetésre jogosító okmányból az engedély jogosítottja egyidejûleg csak egy érvényes okmánnyal

rendelkezhet. A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a vezetõi engedély kiállítását, vagy a már kiadott vezetõi

engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy a kérelmezõ már rendelkezik vagy a kérelem beadásakor már

rendelkezett más EGT-állam hatósága által kiadott vezetõi engedéllyel. Az EGT-állam hatósága által kiadott vezetõi

engedély egyenértékûségét a vezetõiengedély-kategóriák közötti egyenértékûségrõl szóló, 2008. augusztus 25-i

2008/766/EK bizottsági határozata alapján kell meghatározni.

24. § (1) A jármûvezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul.

(2) Az elsõ vezetõi engedély kiadására, vagy az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetõi

engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. Elektronikus

úton is be lehet jelenteni a 2001. január 1-je után kiadott vezetõi engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését, és

kezdeményezhetõ annak pótlása. Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén – az okmányazonosító adat

kivételével – a korábbi vezetõi engedéllyel megegyezõ adattartalommal kell kiállítani a vezetõi engedélyt.
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(3) Elektronikus úton is kezdeményezhetõ a 2001. január 1-je után kiadott, az adott kategória tekintetében lejárt

érvényességû vezetõi engedély cseréje, feltéve, ha az új egészségi alkalmassági érvényességi idõ lejártának idõpontja

a csere alapjául szolgáló vezetõi engedély 4.b) pontjában meghatározott érvényességi idõn belül esik. Az elektronikus

úton kezdeményezett vezetõi engedély cseréje esetén – az okmányazonosító és kategória érvényességi adat

kivételével – a korábbi vezetõi engedéllyel megegyezõ adattartalommal kell az új vezetõi engedélyt kiállítani.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmét elektronikus adattartalommal készíti el. A vezetõi engedély iránti

kérelem személyes elõterjesztésekor a közlekedési igazgatási hatóság a jogosultról arcképmás felvételt készít.

(5) Ha a kérelmezõ magyar állampolgár a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes állandó személyazonosító

igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, és adataiban idõközben nem következett

be változás, akkor az állandó személyazonosító igazolványát, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes

okmányát kell bemutatni.

(6) Amennyiben a kérelmezõ magyar állampolgár érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy

a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, vagy adataiban idõközben változás

következett be, az eljárás csak az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását követõen folytatható le.

(7) A vezetõi engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmezõ jogosultságát és személyazonosságát ellenõrizni kell.

Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más

érvényes okmány adattartalmával, vagy a bemutatott okiratokban szereplõ adatokkal. A közlekedési igazgatási

hatóság az egyeztetést a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal – a központi szerv

közremûködésével – is elvégzi. Nem szükséges az (5) bekezdésben meghatározott okiratok bemutatása, ha a vezetõi

engedély iránti kérelmet annál az önkormányzatnál mûködõ közlekedési igazgatási hatóságnál nyújtják be, ahol

a kérelmezõre vonatkozó anyakönyvi bejegyzést tették.

(8) Ha a kérelmezõ bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállású személy, a kérelemhez be kell mutatnia az érvényes

személyazonosító igazolványát.

(9) Amennyiben a (6) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem

egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyi

adat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár, vagy olyan

külföldi esetében, akinek anyakönyvi eseményét Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag anyakönyvi okirat

alapján – szükség esetén az anyakönyvezetõ megkeresésével – lehet elvégezni.

(10) A vezetõi engedélyt a személyi adat- és lakcímnyilvántartással egyezõ személyi adatokkal kell kiállítani.

(11) Amennyiben a jármûvezetõ nyilatkozata szerint rendelkezik nemzeti kategóriára érvényesített jármûvezetésre

jogosító okmánnyal, a vezetõi engedély kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási

hatóság a régi okmány bevonása mellett annak megfelelõ nemzeti kategóriára is érvényesíti a vezetõi engedélyt.

Az eljárásban az ügyfél nyilatkozatát minden esetben be kell szerezni.

(12) A közlekedési igazgatási hatóság a személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

szóló törvény hatálya alá tartozó személyek esetében az azt igazoló és az ügyfél által bemutatott okmány alapján

ellenõrzi.

25. § Amennyiben a vezetõi engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a Hivatalnál nyújtották be, a vezetõi engedély

– az erre irányuló kérelem esetében – soron kívül kiadható.

26. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33. § (5) bekezdése

szerinti bejelentési kötelezettség a pótlás iránti kérelem benyújtásával, valamint az okmány eltulajdonítása esetén

a rendõrséghez tett feljelentéssel is teljesíthetõ.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság vagy – ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés hozzá érkezik – a Hivatal haladéktalanul

gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történõ

átvezetésérõl.

(3) Ha az okmány eltulajdonítása miatt a rendõrségnél feljelentést tettek, a rendõrség haladéktalanul, elektronikus

úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az eltulajdonítás tényének a nyilvántartáson történõ

átvezetésérõl.

27. § (1) A megtalált vezetõi engedélyrõl a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell a közlekedési

igazgatási hatóságot.
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(2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a vezetõi engedély megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik

a találás tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(3) Ha a rendõrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási

hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(4) A vezetõi engedély elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, vagy megtalálásának közlekedési

igazgatási hatósághoz történõ bejelentésérõl felvett jegyzõkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási

hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kezdeményezett vezetõi engedély pótlás esetén az ügyfél

elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.

28. § A vezetõi engedélybe az állampolgársági adatot az országkód, az egészségi feltételeket vagy a korlátozásokat

a 8. mellékletben meghatározott számkód formájában kell feltüntetni.

29. § (1) A jármûvezetésre jogosító okmányok a következõ határidõig jogosítanak vezetésre:

a) az ideiglenes vezetõi engedély a kiállításától számított hatvan napig, a 11. § (2) bekezdésében meghatározott

esetben az eltiltás idõtartamáig, de legfeljebb hat hónapig,

b) a vezetõi engedély kategória érvényessége az elõírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági

idõpontig, de legfeljebb a C1, a C1+E, a C, a C+E, a D1, a D1+E, a D és a D+E vezetõi engedély kategóriák esetében

a vezetõi engedély kiállításától számított öt évig, egyéb nemzetközi vezetõi engedély kategóriák esetében

legfeljebb tíz évig,

c) nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével – a vezetõi engedély érvényességi idõpontjáig,

de legfeljebb a vezetõi engedély kiállítását követõ tíz évig.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az egészségi alkalmassággal kapcsolatos korlátozásokat az orvos által kiállított,

az ügyfél által bemutatott „alkalmassági vélemény”-ben meghatározott kód alapján jegyzi be a vezetõi engedélybe.

(3) A vezetõi engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott idõtartamon

belül – az ügyfél kérelmére – úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél

születési idejének hónapjával és napjával.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lejárt érvényességû vezetõi engedélyt jármûvezetõi

vizsgakötelezettség nélkül – kell kicserélni.

(5) A vezetõi engedély kiállítása során annak érvényességi idejét az ügyfél kérelmére úgy kell meghatározni, hogy

a lejáratának idõpontja megegyezzen az 5. melléklet C. pontja szerinti vezetõi engedély 11. sorában feltüntetett

kategória érvényesség idõpontjával.

30. § (1) A pályaalkalmassági minõsítést és annak érvényességi idejét – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat – a közlekedési

hatóság jogerõs határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

(2) A vezetõi engedély cseréjekor a meglévõ vezetõi engedélyben szereplõ bejegyzés alapján, továbbá az alábbi okiratok

alapján lehet a következõ PÁV kategóriákat a nyilvántartásba bejegyezni:

a) PÁV I. (elsõ) kategória minõsítés:

aa) 1978. április 1-je elõtt vizsgázott és a vezetõi engedélyben „Gépjármû-vezetõi állás vállalására jogosult”

szövegû bejegyzés,

ab) 1970. január 1-je elõtti C kategóriás vizsgát igazoló vezetõi engedély,

ac) 1969. július 1-je és 1978. április 1-je között kiadott „Gépjármû-kezelõi bizonyítvány”,

ad) PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

b) PÁV II. (második) kategória minõsítés: PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás);

c) PÁV III. (harmadik) kategória minõsítés: az 1978. április 1-je után kiadott „Gépjármû-kezelõi bizonyítvány”,

valamint PÁV III. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás).

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetõi engedély cseréjével egyidejûleg a korábbi vezetõi engedélybe bejegyzett

pályaalkalmassági minõsítés engedély nyilvántartásban szereplõ adatáról elsõ alkalommal térítésmentesen

hitelesített kivonatot állít ki.

31. § A vezetõi engedélyt a Hivatal a kérelmezõ részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím

szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni, amely hatóság azt a kiállítástól számított egy évig

õrzi meg, ezt követõen a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.
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9. A vezetésre jogosító okmányok helyszíni elvétele, vezetési jogosultság szünetelése

32. § Az ellenõrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenõrzõ hatóság) nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenõrzõ

hatósági személy) az eljárása során a vezetõi engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) a jármûvezetõ azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §-a), a közúti baleset során maradandó

fogyatékosságot, halált, kettõnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk. 187. §

(2) bekezdése], illetve a jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban (Btk. 188. §-a) bûncselekményt követett el,

b) a jármûvezetõ jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési

jogosultságának szünetelését jogerõsen elrendelte,

c) gyanú van arra, hogy a vezetõi engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

33. § A 32. § c) pontjában meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) a vezetõi engedély körözés alatt áll,

b) a nyilvántartás szerint a vezetõi engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az engedélyben feltüntetett

gépjármûvezetõ részére állították ki, vagy

c) az okmányban javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetõek, illetve a vezetõi engedély

anyaga, kivitele a valóditól eltér.

34. § Az ellenõrzõ hatósági személy a vezetõi engedély elvételérõl átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza az elvétel

e rendeletben meghatározott jogalapját.

35. § A vezetõi engedély helyszíni elvételére vonatkozó rendelkezéseket valamennyi jármûvezetésre jogosító okmányra

alkalmazni kell.

36. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti

közlekedésben jármûvezetõként történõ részvételét annak, aki

a) a 32. § a) vagy c) pontjában meghatározott jogsértés elkövetésével magalapozottan gyanúsítható,

b) a jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt áll, vagy

c) az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási elõírásoknak nem felel meg.

(2) A vezetési jogosultság szünetelése a bíróság vagy szabálysértési hatóság határozata alapján jármûkategóriába,

alkategóriába, kombinált kategóriába, jármûfajtába tartozó jármûvezetésre is kiterjedhet.

(3) Szünetel a vezetésre való jogosultság:

a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerõs megállapításának napjától az alkalmasság igazolásának

a közlekedési igazgatási hatóság elõtti bemutatás idõpontjáig, ha a jármûvezetõ a jármûvezetésre

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan,

b) a vezetõi engedély helyszíni elvételének, a büntetõeljárás megindításától, vagy ismeretlen tettes ellen indult

eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig, ha az eljárás

a 32. § a) pontjában meghatározott bûncselekmények megalapozott gyanúja miatt indult,

c) a közúti jármûvek vezetésétõl történõ eltiltás lejáratának a napjától az utánképzésen való részvétel közlekedési

igazgatási hatóság elõtti igazolásáig, ha a jármûvezetõ engedélyét csak az utánképzést követõen kaphatja vissza,

d) ha a jármûvezetõt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak minõsítették, az alkalmatlanság

megállapításának a napjától az alkalmas minõsítésû igazolás közlekedés igazgatási hatóság elõtti bemutatásáig,

továbbá ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, vagy rendkívüli pályaalkalmassági

vizsgálaton a jármûvezetõ önhibájából nem jelent meg, illetve, ha az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat

során az egészségügyi hatóság alkalmatlannak minõsítette; nem kell elrendelni a vezetési jogosultság

szünetelését, ha az alkalmas minõsítésû igazolást az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóság határozatának

meghozatal elõtt önként bemutatja,

e) a vizsga érvénytelenítését elrendelõ határozat jogerõre emelkedésének napjától az érvényes vizsgaigazolás

közlekedési igazgatási hatóság elõtti bemutatásáig, ha a jármûvezetõi vizsgát a közlekedési hatóság a közúti

jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló

miniszteri rendelet alapján érvénytelenítette.
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(4) A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó körülményrõl az eljáró hatóság értesíti az engedély

jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságot

a) a (3) bekezdés b) pontja esetén a büntetõeljárás megindításáról vagy a megalapozott gyanú közlésérõl szóló

értesítés,

b) a (3) bekezdés a) és e) pontja esetén a jogerõs határozat,

c) a (3) bekezdés d) pontja esetén az alkalmatlanság megállapításáról szóló értesítés, vagy

d) a 32. § c) pontja esetén az ellenõrzõ hatóság intézkedésérõl szóló jelentés, feljelentés megküldésével.

(5) A helyszínen elvett vezetõi engedélyt az elvétel okának megjelölésével együtt az ellenõrzõ hatóság az engedély

jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak öt napon belül megküldi.

(6) Amennyiben a vezetési jogosultság szünetelésének feltételét az eljáró hatóság az eljárás megindítását követõen

észleli, a helyszíni elvétel szabályait értelemszerûen alkalmazni kell.

(7) A vezetési jogosultság az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési

jogosultság szünetelésének elrendelésérõl, annak nyilvántartásba vételérõl, a vezetõi engedély visszavonásáról,

valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság dönt.

(8) A (3) bekezdés b) pontja esetén a vezetõi engedélyt a határidõ letelte elõtt vissza kell adnia vádemelést megelõzõen az

ügyben eljáró ügyészség, a vádemelést követõen az ügyben eljáró bíróság értesítése alapján. A közlekedési igazgatási

hatóság a vezetõi engedély visszaadásának és a vezetési jogosultság szünetelésének megszûnését a nyilvántartásba

bejegyzi, és ezekrõl az értesítést küldõ hatóságot tájékoztatja.

(9) Amennyiben a 32. §-ban foglaltak alapján a vezetõi engedélyt a helyszínen el kell venni, azonban annak elvételére nem

került sor, a közlekedési igazgatási hatóság kötelezi az ügyfelet a vezetõi engedély leadására. A határozat

meghozatalával egyidejûleg a vezetõi engedély visszavonásáról, bevonásáról és a vezetési jogosultság szünetelésérõl

szóló hatósági határozatot nyilvántartásba veszi.

(10) A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetõi engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

(11) Amennyiben az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak nincs magyarországi lakó- vagy tartózkodási helye, vezetési

jogosultság szünetelésének elrendelésére, annak nyilvántartásba vételére a cselekmény elkövetési helye szerint

illetékes közlekedési igazgatási hatóság intézkedik.

(12) Ha a vezetõi engedély, vagy az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy valótlan tényt, jogosultságot tartalmaz,

a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntetõ, vagy a büntetõeljárást lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatási

hatóság a vezetõi engedély visszavonásával egyidejûleg intézkedik az engedély-nyilvántartásban szereplõ valótlan

adatok javítására, törlésére vagy az okmány érvénytelenítését követõ selejtezésre.

37. § (1) Ha a jármûvezetéstõl eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy jármûfajtára terjed ki, a közlekedési igazgatási

hatóság a jármûvezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára,

jármûfajtára érvényesített okmányt ad ki.

(2) Amennyiben az eltiltás valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá esõ jármûre terjed ki, a vezetõi engedélyben

kóddal jelölni kell, hogy az eltiltással érintett kategória (jármûfajta) vezetésére az adott nemzetközi (nemzeti)

kategóriára érvényesített vezetõi engedély nem jogosít.

38. § (1) A vezetõi engedély a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követõen is csak akkor adható vissza, ha

a) a vezetõi engedély érvényességi ideje nem járt le,

b) a jármûvezetõ a jogszabályban elõírt utánképzésen való részvételét igazolta,

c) akit a bíróság határozatában a jármûvezetõi jártasság igazolására kötelezett, e kötelezettségének eleget tett,

d) soron kívüli orvosi vagy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezés esetén a jármûvezetõ e kötelezésnek

eleget tett.

(2) A vezetõi engedély az egészségügyi érvényességi idejének lejárta után is visszaadható, ha a jármûvezetõ azt az 5. §

(1) bekezdésében meghatározott vezetési jogosultság gyakorlása érdekében kéri.

39. § (1) A külföldi hatóság által kiadott vezetõi engedélyt – ha azt annak jogosítottja a szünetelés határidejének lejáratát

követõ hatvan napon belül nem veszi át – a Hivatalon keresztül a kiállító hatóságnak kell megküldeni.

(2) A vezetõi engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldi – nyilatkozata szerint – az ország

területét végleg elhagyja, vagy a hatóság arra kötelezte. Ebben az esetben azonban a külföldi a tilalommal érintett

vezetési jogát Magyarország területén – kivéve a kiléptetõ határátkelõhelyig történõ közlekedést – nem gyakorolhatja.
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40. § A 36–38. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a közúti jármûvek vezetésére jogosító valamennyi okmányra.

41. § (1) Az eljáró hatóság soron kívüli orvosi vizsgálatot kezdeményez, ha

a) a jármûvezetõ a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halállal, tömegszerencsétlenséggel járó balesetet

okozott,

b) a közlekedési bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítható jármûvezetõ a jármûvezetést

hátrányosan befolyásoló egészségi állapotára vagy gyógyszer hatására hivatkozik,

c) az eljárás során a jármûvezetõ betegségére, testi vagy szellemi, vagy érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan

olyan tény merül fel, amely õt a jármûvezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

(2) Az eljáró hatóság a jármûvezetõ rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezi,

a) ha a jármûvezetõ az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott balesetet okozott, vagy

b) az eljárás során a jármûvezetést hátrányosan befolyásoló pszichés állapotára hivatkozik.

IV. FEJEZET

A JÁRMÛVEKKEL KAPCSOLATOS ELÕÍRÁSOK

10. A jármûvek forgalomba helyezése és ideiglenes forgalomban tartása

42. § (1) A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott jármûvel – kivéve a trolibuszt, a villamost,

a kerékpárt, a két- és háromkerekû segédmotoros kerékpárt, az állati erõvel vont jármûvet, a kézikocsit – közúti

forgalomban akkor lehet részt venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték.

(2) A jármûvet akkor lehet forgalomba helyezni, ha

a) a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredeti hitelesített másolatával igazolták, vagy, ha az nem

magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását a kérelemhez csatolták,

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét, vagy a gépjármû-felelõsségbiztosítás alóli mentességet

igazolták,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármûvek esetében a vámhatóság által kiállított

regisztrációs adóigazolást bemutatták, amennyiben az papír alapon kiállításra került és annak valódiságát

a rendelkezésre álló nyilvántartásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenõrizte,

d) a jármû mûszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította, és

e) a jármû üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel).

(3) A (2) bekezdésben foglaltak igazolása mellett, a jármûvek forgalomba helyezésének további feltételei:

a) a harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármû származás-ellenõrzése, illetve

a jármû jogi helyzetének tisztázása megtörtént, elõzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a jármûhöz

kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és

annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta;

b) más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármû belföldi forgalomba helyezését

megelõzõen a jármû jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta

a származási tagállam hatósága által kiadott

ba) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát,

vagy

bb) harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármû származási

tagállamában ez utóbbi kiállításra került;

c) az új jármû forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelõségi nyilatkozat alkalmazásával

történõ forgalomba helyezést, és a forgalmazó a jármûhöz elektronikus úton a mûszaki adatlapot, valamint az

e rendeletben meghatározott módon a jármûkísérõ lapot kiállította;

d) egyéb új jármû esetében jármûkísérõ lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármû elõzetes eredetiségvizsgálatát.

(4) Ha más EGT-államból behozott használt jármû forgalomba helyezése során nem áll rendelkezésre a nem harmonizált

forgalmi engedély eredeti vagy kiállító hatóság által hitelesített másolati példánya, vagy ha a harmonizált forgalmi

engedély I. és II. részbõl áll, és a II. rész hiányzik, vagy I. részbõl áll, de az nem az eredeti példány, a forgalomba helyezést

megelõzõen a származás-ellenõrzést el kell végezni.
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(5) A jármû származását igazolnia kell

a) a magyarországi gyártónak, vezérképviseletnek, összeépítési engedéllyel rendelkezõnek;

b) harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott jármû esetén annak, aki

a forgalomba helyezést kezdeményezi.

(6) A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármû forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan

jármûvek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármû ideiglenes forgalomban tartása

engedélyezhetõ, ha az ügyfél a kérelméhez bemutatta:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a jármû mûszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlapot.

(7) A jármû forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és – az 55. §-ban

meghatározott jármûveknél – az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

(8) A jármû ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az

E betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

(9) A lassú jármû, annak pótkocsija, valamint a négykerekû segédmotoros kerékpár forgalomba helyezése esetén

„igazolólap” megnevezést tartalmazó forgalmi engedélyt kell kiadni.

(10) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla, valamint az

új típusú rendszámtáblához kiadott regisztrációs matrica – az e rendeletben meghatározottak kivételével – arra

a jármûre érvényes, amelyre azt kiadták, vagy engedélyezték.

(11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatóság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági jelzéseket

a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

(12) A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármû magyarországi

forgalomba helyezésétõl számított két hónapon belül értesíti, ezt követõen az állam nyilvántartó hatóságának

kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmányokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továbbítja,

egyéb esetekben a jogszabályban meghatározott õrzési idõt követõen megsemmisíti.

(13) A jármû forgalomba helyezése iránti, vagy a már forgalomba helyezett jármûvel kapcsolatos eljárások során

a közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmének megfelelõ adattartalmú elektronikus kérelmet állít elõ.

43. § (1) A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármû – a 42. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt

feltételnek megfelelõ jármû és a négykerekû segédmotoros kerékpár kivételével – forgalomba helyezésének

kezdeményezése elõtt származás-ellenõrzését el kell végezni. A származás-ellenõrzés kezdeményezése a közlekedési

igazgatási hatóságnál származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jármû származás-ellenõrzéséhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását, valamint

b) a jármûhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles

fordítását, a 42. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármû

nyilvántartásba történõ bejegyzésének tényérõl, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát

tartalmazza.

(3) A származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel egyidejûleg kérelemre engedélyezhetõ a jármû ideiglenes

forgalomban tartása, ha az ügyfél bemutatta

a) a jármû mûszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlapot, és

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást.

(4) A jármû származásának ellenõrzése során a közlekedési igazgatási hatóság a (2) bekezdésben meghatározott

okmányban és okiratban szereplõ adatokat elektronikus úton, az ellenõrzés elvégzéséhez szükséges adatok

beszerzése céljából a Hivatalnak megküldi.

(5) A Hivatal a származás-ellenõrzés elvégzése során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és

nemzetközi körözési nyilvántartásokban történõ ellenõrzés adatai alapján tisztázza a jármû származását, és ennek

eredményérõl a közlekedési igazgatási hatóságot elektronikus úton tájékoztatja.

(6) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja és

a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi, amely a 42. § (1) bekezdése szerint jár el.
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44. § (1) A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú jármûvek közül a mezõgazdasági erõgépek a 63. § (2) bekezdés f) pontja

szerinti ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó

indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában mezõgazdasági erõgép:

a) a magajáró mezõgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplõ gépek, szecskázó gépek, cukorrépa

betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szõlõkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítõk),

b) a magajáró mûtrágya- és szervestrágya szóró gépek,

c) a magajáró permetezõgépek,

d) a speciális magajáró eszközhordozó alvázak,

e) a mezõgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép,

amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, vagy amelynek

megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, vagy a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta

meg.

(3) A mezõgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés, vagy ideiglenes forgalomban

tartási engedély nélkül lehet részt venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában mezõgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minõsülõ vontatott

munkagép, amely – a mûködéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve – teherszállításra nem alkalmas, és amelyet

a közúti forgalomban mezõgazdasági vontatóval, lassú jármûvel vagy mezõgazdasági erõgéppel vontatnak.

45. § (1) A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármû forgalomba helyezésére irányuló eljárás során

a közlekedési igazgatási hatóság a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) adatai alapján ellenõrzi,

hogy a jármûhöz, valamint a jármû hatósági engedélyéhez és hatósági jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztetõ jelzés.

(2) Ha a közlekedési igazgatási hatóság a SIS adatai alapján találatot ér el, errõl haladéktalanul értesíti a Schengeni

Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvényben

meghatározott SIRENE Irodát. A közlekedési igazgatási hatóság az értesítéssel egyidejûleg a jármû jogi helyzetének

tisztázásáig a közlekedési igazgatási eljárást felfüggeszti.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság az eljáró hatóságnak a jármû, a külföldi hatósági engedély és a külföldi hatósági jelzés

lefoglalásról szóló értesítése alapján, a jármû forgalomba helyezésére irányuló kérelmet elutasítja.

(4) Ha az eljáró hatóság a közlekedési igazgatási hatóságot arról értesíti, hogy a figyelmeztetõ jelzést elhelyezõ SIS-t

alkalmazó külföldi állam a jelzést módosította, visszavonta vagy törölte, és a jármû jogi helyzete ezáltal tisztázottá vált,

a forgalomba helyezésre irányuló eljárást – az e rendeletben erre meghatározott feltételek igazolása mellett – le kell

folytatni.

46. § (1) A törzskönyvben és a nyilvántartásban tulajdonosként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkezõ

vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármû tulajdonjogának jogszerû megszerzését,

származását, továbbá eredetiségét e rendeletben foglaltak szerint igazolja.

(2) A forgalmi engedély és a törzskönyv kiadása nélkül a nyilvántartásban fel kell tüntetni – a jármû tulajdonjogában beállt

változásnak az eladó által tett bejelentésben meghatározott – a tulajdonszerzõre vonatkozó, a Kknyt. 9. §

(1) bekezdésében meghatározott adatatokat.

(3) A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a természetes személyt, vagy jogi

személyiséggel rendelkezõ vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármû jogszerû

üzemeltetésére szerzõdés vagy más, hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján jogosult.

(4) Az üzemben tartó – e jogának a jármû tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történõ visszavonásáig – a jármû

forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában

foglalja a jármû idõszakos mûszaki vizsgáztatását, forgalomból történõ ideiglenes kivonását, vagy ismételt

forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, továbbá

címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását.

(5) A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzemben tartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehetõ.

(6) A nyilvántartás a jármû valamennyi tulajdonosát, továbbá üzemben tartóját tartalmazza. A törzskönyvet és a forgalmi

engedélyt a tulajdonosok (üzemben tartók) egybehangzó nyilatkozata alapján a megjelölt tulajdonostárs (üzemben

tartó) adataival kell kiállítani és e tulajdonostárs (üzemben tartó) részére kell kiadni. Ebben az esetben a törzskönyvbe

be kell jegyezni, hogy a jármû „közös tulajdon”.
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(7) A lassú jármû, a lassú jármû pótkocsija vagy a mezõgazdasági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem

elbírálása során a jármû tulajdonjogának hitelt érdemlõ igazolása hiányában a származás-ellenõrzés elvégzése,

valamint törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzemben tartó

jármûnyilvántartásba történõ egyidejû bejegyzésével, feltéve, hogy a jármû magyarországi gyártására, vagy

behozatalára 1999. január 1-jét megelõzõen került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményezõ ügyfél birtokába

kerülése igazolt.

(8) A négykerekû segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármû

tulajdonjogának hitelt érdemlõ igazolása hiányában a származás-ellenõrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül

a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzemben tartó jármûnyilvántartásba történõ egyidejû

bejegyzésével, ha a jármû magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelõzõen került sor,

és a jármûnek a forgalomba helyezést kezdeményezõ ügyfél birtokába kerülése igazolt.

47. § (1) Harmadik ország hatósága által külföldi rendszámtáblával ellátott jármûvel, ha azt a vámhatóság alakiság nélkül

vámkezelte ideiglenes behozatali vámeljárásban – feltéve, hogy jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés másként nem

rendelkezik – a belépéstõl számított legfeljebb hat hónapig, egyéb esetben a vámhatóság határozatában

meghatározott ideig lehet Magyarországon közlekedni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõ elteltével a jármûvet magyar forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával kell

ellátni. A külföldi rendszámtáblát viszonosság esetén az azt kiadó hatósághoz történõ megküldés, viszonosság

hiányában megsemmisítés céljából a Hivatalnak kell megküldeni.

(3) Külföldi rendszámtáblával ellátott, Magyarországra harmadik országból importált gépjármû a határátlépést követõen

külföldi rendszámtáblával nem közlekedhet.

(4) A közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott belföldi üzemben tartónak a tulajdonába kerülõ, külföldön

nyilvántartásba vett jármû magyarországi forgalomba helyezését megelõzõen a jármû származás-ellenõrzési

nyilvántartásba vételét kezdeményeznie kell.

48. § (1) A Magyarországon a 47. § alapján nyilvántartásba vett külföldi jármû forgalmi engedélyébe külföldi természetes

személy vagy külföldi gazdálkodó szervezet mint tulajdonos vagy mint üzemben tartó is bejegyezhetõ.

(2) Amennyiben a jármû külföldi természetes személy tulajdonosa nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel és

a forgalomba helyezési vagy átírási eljárást a leendõ magyarországi üzemben tartó végzi, a törzskönyvet a tulajdonos,

vagy közjegyzõi, illetve ügyvédi okiratban meghatalmazottja személyesen veheti át.

(3) Külföldi gazdálkodó szervezet tulajdonosként vagy üzemben tartóként történõ nyilvántartásba vételekor a külföldi

gazdálkodó szervezet a honossága szerinti állam nyilvántartásába történõ bejegyzésérõl szóló vagy a külföldi

gazdálkodó szervezet fennállását igazoló külföldi okirat hiteles magyar nyelvû fordítását is bemutatja.

49. § (1) A jármû forgalomba helyezését, valamint a forgalomban való további részvételét – a törzskönyv és a forgalmi

engedély kiadását – a közlekedési igazgatási hatóság megtagadja, ha a jármû tulajdonjogát és származását hitelt

érdemlõen nem igazolják.

(2) Bûncselekményre utaló körülmények esetében a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv és a forgalmi engedély

kiadását megtagadó határozatot közli a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes rendõrkapitánysággal.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély kiállítható annak, akinek a nyomozó hatóság,

az ügyészség, a bíróság a lefoglalást megszüntetõ határozatában a jármûvet kiadni rendeli. Amennyiben

a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a jármû tulajdonjoga, a „törzskönyv kiadás megtagadva”

bejegyzést a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(4) A jármû üzemben tartói joga a törzskönyv kiadásának megtagadása esetén is átruházható.

50. § (1) A jármû forgalomba helyezésével, forgalomból történõ kivonásával, a jármû tulajdonjogával, üzemben tartásával,

továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos, valamint a rendszámtábla legyártására és

utángyártására irányuló kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét – a (2)–(4) bekezdésben foglalt

korlátozással – a kormányzati portálon keresztül elektronikus úton is elõterjesztheti.

(2) A 63. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt eljárások közül kizárólag a belföldön vásárolt jármû kivitelére irányuló

kérelem terjeszthetõ elõ elektronikus úton.

(3) Az ideiglenes behozatali vámeljárás hatálya alá tartozó jármû esetében csak a V betûjelû ideiglenes rendszámtábla

kiadása, valamint az ilyen rendszámtáblával ellátott jármû üzemben tartójának személyében bekövetkezett változás,
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az üzemben tartó által kezdeményezett forgalomból történõ kivonás, a forgalmi engedély adatváltozás vagy

adatjavítás miatti cseréje, valamint a forgalmi engedély pótlása iránti kérelem terjeszthetõ elõ elektronikus úton.

(4) Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem a P, CD és E betûjelû ideiglenes, a DT, CK és RR betûjelû, valamint a H és

R kezdõ betûjelû különleges rendszámtáblák kiadásával, továbbá az ilyen rendszámú jármûvek forgalomban

tartásával, forgalomból történõ kivonásával, a jármû forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével,

pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban.

51. § (1) A tulajdonos (üzemben tartó) kérelme alapján, továbbá egyéb kérelmére indult közlekedési igazgatási eljárás során

kérésére a jármûnyilvántartásba be kell jegyezni a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõségét,

telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást.

(2) A tulajdonos (üzemben tartó) a Hivatalnál elektronikus úton is kezdeményezheti a rövid szöveges üzenet fogadására

szolgáló elérhetõségének, telefonszámának vagy elektronikus levélcímének, valamint az ezen adataiban

bekövetkezett változás jármûnyilvántartásba történõ bejegyzését.

11. Elõzetes eredetiségvizsgálat

52. § (1) Az elõzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni:

a) a 42. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve, a használt jármû, továbbá a gyártótól származó

jármûkísérõ lappal nem rendelkezõ új jármû, valamint a jármûnyilvántartásba korábban még nem vett lassú

jármû, vagy egyéb jármû elsõ forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg, vagy átmeneti idõszakra kivont jármûvek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve

a forgalomból ideiglenesen kivont jármûvek esetében az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha

tulajdonosváltozás következett be;

c) a jármû alvázszámának megváltoztatásával járó mûszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem,

alváz vagy karosszéria cseréje – megelõzõen;

d) a jármû – kivéve a lassú jármûvet és a lassú jármû pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás

nyilvántartásba vételekor.

(2) A forgalomba még nem helyezett sérült jármû esetében az elõzetes eredetiség ellenõrzést a jármû alvázszámának

megváltoztatásával járó mûszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje

vagy javítása – és a közlekedési hatóság mûszaki megvizsgálását megelõzõen kell kezdeményezni.

(3) A 43. §-ban meghatározott külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott jármûvek esetében az elõzetes

eredetiségvizsgálatot a származás-ellenõrzés eredményérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen lehet

elvégeztetni.

(4) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt esetekben a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele

az eljárás kezdeményezését megelõzõen legfeljebb hatvan napon belül elvégzett elõzetes eredetiségvizsgálat.

A hatvan napos határidõbe nem számít be az az idõ, amíg az eredetiségvizsgálatot követõ büntetõeljárás során

a jármû lefoglalás miatt a hatóság õrizetében volt.

(5) A jármû eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, amelynek

tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(6) Az (1) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenõrzi a jármû

elõzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

(7) Az elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármû tulajdonjogában bekövetkezett

változást, ha

a) annak jogalapja öröklés,

b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan

létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármû valamelyik tulajdonostárs tulajdonába

kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármû tulajdonosa volt,

d) a jármû nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerzõdés teljesülésével a jármû

tulajdonjogát megszerzi,

e) annak jogalapja állami szerv kezelésében lévõ jármû más állami szerv részére történõ átadása,

f) annak jogalapja a használt jármû cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idõpontjában fõ

tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve

a rendeltetésszerû használat céljából történõ tulajdonszerzést.
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(8) A muzeális jellegû jármûvekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekû segédmotoros

kerékpárok elsõ magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az elõzetes

eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

12. A rendszámtábla és a regisztrációs matrica

53. § (1) A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Hivatal tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történõ

megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történõ ellátása a Hivatal, igazgatási szolgáltatási díj ellenében

az ügyfélnek történõ kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik.

(2) A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az állandó rendszámtábla a betûjelbõl és számjegybõl álló

kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést (a továbbiakban: régi típusú rendszámtábla), vagy a 11. melléklet

szerint az európai zászlót jelképezõ kék mezõben 12 sárga csillagot és fehér H jelzést (a továbbiakban: új típusú

rendszámtábla), az ideiglenes rendszámtábla a betûjelbõl és számjegybõl álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket

és H jelzést tartalmazza.

(3) Az állandó rendszámtábla

a) sorozatban elõállított (általános),

b) sorozatban elõállított egyénileg kiválasztott,

c) egyedileg elõállított, vagy

d) különleges

lehet.

(4) A jármûre sorozatban elõállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármû eltérõ üzemeltetése vagy e rendeletben

meghatározott egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé.

(5) A sorozatban elõállított rendszámtábla három betûjelet és három számjegyet tartalmaz.

54. § (1) A rendszámtábla méret szerinti típusait a 11. melléklet határozza meg.

(2) 2004. május 1-jét követõen a régi típusú rendszámtábla új típusban történõ legyártását az igazgatási szolgáltatási

díj igazolt megfizetését követõen a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi és annak tényét bejegyzi

a nyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába.

(3) A 2004. május 1-je elõtt kiadott „D” típusú rendszámtábla utángyártása csak az e rendeletben meghatározott

méretben engedélyezhetõ.

(4) 2004. május 1-jét követõen továbbra is régi típusú rendszámtábla kiadására kerül sor a 60. § (2) bekezdés d) és

e) pontjában meghatározott jármûvek esetében.

55. § (1) Az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépjármû, tehergépjármû, autóbusz és vontató

jármûnyilvántartásba történõ vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja. A Hivatal tulajdonát képezõ

regisztrációs matrica gyártótól történõ megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság matricával történõ ellátása

a Hivatal, az ügyfélnek történõ kiadása a közlekedési igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott új típusú rendszámtábla regisztrációs matrica nélkül érvénytelen.

(3) A regisztrációs matricát a jármû elsõ szélvédõjén belülrõl – kívülrõl jól látható módon – a jobb alsó sarokban kell az

ügyfélnek elhelyeznie.

(4) A regisztrációs matricát az új típusú rendszámtábla kiadásával egyidejûleg a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(5) A regisztrációs matrica tartalmi elemeit a 12. melléklet határozza meg.

56. § (1) A regisztrációs matrica utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása,

továbbá az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történõ megfizetése után a Hivatal gondoskodik a regisztrációs

matrica gyártótól való megrendelésérõl.

(2) Az elveszett, eltulajdonított és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével a megrongálódott regisztrációs matrica

utángyártása nem engedélyezhetõ. A jármûvet ebben az esetben át kell rendszámozni.

(3) A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor engedélyezhetõ, ha az azon feltüntetett rendszám vagy

vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az utángyártandó – a szélvédõrõl eltávolított – matricát a kérelem

benyújtásakor be kell mutatni.

(4) A (3) bekezdés szerint utángyártott és a (7) bekezdés alapján egyedileg gyártott regisztrációs matrica átvételéig,

de legfeljebb 30 napig a jármûvel abban az esetben lehet közlekedni, ha az rendelkezik a már kiadott új típusú

rendszámtáblákkal.
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(5) A forgalomból kivont jármû esetében a regisztrációs matrica utángyártása nem engedélyezhetõ a kivonás idõtartama

alatt.

(6) A rendszámtábla és a regisztrációs matrica egyidejû utángyártása nem engedélyezhetõ.

(7) A regisztrációs matrica egyedi gyártása akkor engedélyezhetõ, ha

a) az 57. § (4) bekezdés alapján az a közlekedési hatóság igazolása alapján indokolt,

b) az egyénileg kiválasztott és egyedileg elõállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát használatában lévõ

másik jármûre kívánja átszerelni,

c) a 60. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 62. §-ban meghatározott különleges rendszámtábla jogosítottja

a rendszámtáblát más gépjármûre kívánja felszerelni.

57. § (1) Az A típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra,

a nyerges vontatóra, a mezõgazdasági vontatóra és a lassú jármûre elõre, továbbá a felsorolt jármûvekre, valamint

a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra akkor, ha az elhelyezésre elegendõ hely áll rendelkezésre, és a rendszámtábla

jogszabályban elõírt módon megvilágítható.

(2) C típusú rendszámtáblát kell felszerelni az (1) bekezdésben felsorolt jármûvekre hátulra, ha az A típusú rendszámtábla

felszerelésére nincs elegendõ hely, vagy, ha az A típusú tábla nem világítható meg.

(3) B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára elõre.

(4) Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendõ hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési

veszélynek van kitéve, a közlekedési hatóság igazolása alapján engedélyezhetõ a B típusú rendszámtábla felszerelése,

vagy a D típusú rendszámtáblának a jármû elején történõ alkalmazása.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a „B, illetve

D típusú frsz. engedélyezve” záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése

a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhetõ el.

(6) A négykerekû segédmotoros kerékpárra hátulra, E típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni.

(7) A rendszámtáblák típusai közötti váltást a közlekedési igazgatási hatóság az (1)–(5) bekezdésben meghatározott

rendelkezések szerint engedélyezi.

(8) A korábban kiadott rendszámtáblát az új rendszámtábla kiadásával, vagy a jármû végleges kivonásával egyidejûleg be

kell vonni. A bevont rendszámtáblák selejtezésérõl a közlekedési igazgatási hatóság, megsemmisítésérõl a Hivatal

gondoskodik.

13. Egyénileg kiválasztott és az egyedileg elõállított rendszámtábla

58. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhetõ a sorozatban elõállítható, de még le

nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá – ha

közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik – a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betûjelbõl és legalább

1, legfeljebb 2 folyamatos számjegybõl, együttesen 6 jelbõl álló rendszámtábla legyártása és használata

(a továbbiakban: egyedileg elõállított rendszámtábla). Az egyedileg elõállított rendszámtábla esetében a 0 számjegy

önállóan nem alkalmazható.

(2) A jármûre felszerelt sorozatban elõállított rendszámtábla a jármû tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott

rendszámtáblának minõsíthetõ.

(3) Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg elõállított rendszámtábla legyártatását

a Hivatal, a sorozatban elõállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történõ átminõsítését

a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi.

(4) Az egyénileg kiválasztott, vagy az egyedi rendszámtábla az engedély kiadását követõen a jármûre elsõ forgalomba

helyezésével, Magyarországon már forgalomba helyezett jármû esetében átrendszámozással kerül a jármûre.

(5) Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát annak jogosítottja a közlekedési igazgatási hatóság

engedélyével a tulajdonában, vagy használatában lévõ más jármûre is átszerelheti.

(6) Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg elõállított rendszámtábla jogosítottja a rendszámtáblát más,

a használatában lévõ jármûre kívánja átszerelni – a kérelem tartalmától függõen – az eredeti jármûvet a forgalomból ki

kell vonni, vagy át kell rendszámozni és a rendszámtáblát a jogosítottnak az érvényesítõ címke eltávolítását követõen

vissza kell adni.

(7) Amennyiben az egyénileg kiválasztott vagy az egyedileg elõállított rendszámtábla jogosítottja a jármû üzemben

tartója, a rendszámtábla csak a jármû tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhetõ fel a jármûre.
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(8) A rendszámtábla egyéni jellegérõl annak jogosítottja lemondhat. Ebben az esetben az egyénileg kiválasztott

rendszámtáblát a sorozatban elõállított hatósági jelzésekre vonatkozó elõírások szerint, a jármûhöz hozzárendelten

kell kezelni. Az egyedileg elõállított rendszámtábla egyedi jellege nem szüntethetõ meg.

(9) Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg elõállított rendszámtáblák új típusú rendszámtáblaként kerülnek elõállításra.

(10) Nem engedélyezhetõ 4 betûjelbõl és 2 számjegybõl álló egyedileg elõállított rendszámtábla legyártása iránti kérelem,

ha a kiválasztott rendszám 4 betûjel karaktere közül az elsõ karakter S vagy R betûjel.

59. § (1) A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására, vagy a legyártott egyedi vagy egyéni rendszámtábla

jogosítottjának személyében történõ változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság

a rendszámnyilvántartásban történõ ellenõrzést követõen – az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében –

engedélyezi.

(2) A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és egyedileg elõállított jellegét a forgalmi engedélyben és

a nyilvántartásban jelölni kell.

14. A különleges rendszámtábla

60. § (1) A különleges rendszámtábla az e rendeletben foglaltak szerint jelzi a jármû üzemeltetésének jellegét vagy

üzemeltetõjét. A különleges rendszámtáblák leírását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság

a) a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek, ezek

nemzetközi szerzõdés alapján mentességet élvezõ tagjai és családtagjaik jármûveire DT betûjelû,

b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, mûszaki és kisegítõ személyzetének nem magyar

állampolgárságú tagjai és családtagjaik jármûveire CK betûjelû,

c) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûre a szabványtól eltérõ

alapszínû (sárga),

d) a lassú jármûre a szabványtól eltérõ színû betûjelet tartalmazó,

e) a muzeális jellegû jármûvekre OT betûjelû,

f) a négykerekû segédmotoros kerékpárokra S, illetve R betûjellel kezdõdõ

fa) E típusú, vagy

fb) amennyiben a jármû mûszaki kialakítása azt indokolja, kérelemre az A típusú rendszámtábla méretének

megfelelõ,

g) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú jármûnek minõsített

különleges, versenyzési célra használható jármûvekre (a továbbiakban: versenyjármû) SP betûjelû

különleges rendszámtáblát ad ki.

(3) A DT és a CK betûjelû rendszámtábla a jármû forgalomból történõ kivonása után a jogosult más jármûvére is

felszerelhetõ. Amennyiben ez a rendszámtábla típusának változásával is együtt jár, kettõ darab rendszámtábla

legyártása is engedélyezhetõ.

(4) Az OT betûjelû különleges rendszámtáblát a Muzeális Minõsítõ Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegû

jármûhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Mûszaki Adatlap” alapján a Hivatal adja ki.

(5) Az SP betûjelû különleges rendszámtáblát a versenyjármûhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Mûszaki Adatlap”,

továbbá az országos versenyrendszert mûködtetõ országos sportági szövetség szakvéleménye és a versenyjármûhöz

kiállított gépkönyv alapján a Hivatal adja ki.

(6) A (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák régi típusú rendszámtáblaként kerülnek

elõállításra.

61. § A 60. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák jogosítottjai részére a külföldi

forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a kiadó ország Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képviseletének,

valamint nemzetközi szervezetének írásbeli kérelmére soron kívül vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nemzeti

jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására nincs lehetõség, és emiatt a jármû külföldi hatóság által kiadott

diplomáciai rendszámmal érkezik Magyarországra.
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62. § (1) A Magyar Honvédség jármûveire a H, a rendõrség jármûveire az R, az Országos Mentõszolgálat jármûveire az M kezdõ

betûjelû, a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet jármûveire az RR betûjelû, különleges rendszámtábla

szerelhetõ fel, ami a jármû forgalomból történõ kivonása után e szervek más jármûveire is felszerelhetõ.

(2) Az R kezdõ betûjelû – kettõ betû, négy számjegy kombinációból álló – rendõrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati

jármûre szerelhetõ fel, amelynek külsõ kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.

15. Az ideiglenes rendszámtábla

63. § (1) Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre és azon jármûvekre kell kiadni, amelyet Magyarországon

forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történõ

közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 14. melléklet

tartalmazza.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre

a) az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármûre V betûjelû,

b) a jármû javítási és jármû kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármû más EGT-államba történõ javítási,

vagy kereskedelmi jellegû szállítása, vagy kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett jármûre P betûjelû,

c) a belföldön vásárolt, vagy a belföldön forgalomba helyezett jármû kivitelére, indokolt esetben a Magyarországon

már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkezõ jármû

hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármû reexportjára,

a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására,

a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármû külföldre viteléhez és a 91. §-ban meghatározott

érvényességi idõn belüli visszahozatalához Z betûjelû,

d) a 60. § (2) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt olyan jármûre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és

rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, CD betûjelû,

e) az önjáró munkagépre és arra a jármûre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva

és a közúti forgalomban történõ ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes

pótlására E betûjelû,

f) a 44. §-ban felsorolt jármûvek tulajdonosa (üzemben tartója) részére M betûjelû

ideiglenes rendszámtábla használatát engedélyezi és az ideiglenes rendszámtáblát kiadja.

(3) A Magyarországra harmadik országból importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevõ jármûre

az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a NAV vámszerve,

szállítóeszközön behozott jármûre a közlekedési igazgatási hatóság adja ki. A közlekedési igazgatási hatóság

az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát és az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a 42. § (4) bekezdésében

foglalt feltételek megléte esetén kiadja, vagy a NAV vámszerve által kiadott hatósági jelzés használatát engedélyezi.

A korlátozások tekintetében a meghosszabbítás során a közlekedési hatóság által kiadott Mûszaki Adatlapban

meghatározottakat kell figyelembe venni.

(4) Az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblával a NAV Központi Hivatalát a Hivatal látja el. A NAV Központi Hivatala

a rendszámtáblák elosztásáról és kiadásáról nyilvántartást vezet, amelynek adatait heti rendszerességgel a Hivatal

részére papíralapú vagy elektronikus adathordozón megküldi. A nyilvántartás tartalmazza a jármû alvázszámát,

gyártmányát, típusát, az ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, a személyszállítási, teherszállítási, illetve

vontatási tilalom elrendelését, valamint a vámeljárást kérõ nevét, lakcímét vagy telephelyének címét, valamint

a kiadott ideiglenes rendszámot és annak érvényességi idejét.

(5) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a Hivataltól

rendeli meg.

16. A rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérõ rendelkezések

64. § A 60. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele

a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmezõ jogosult a rendszámtábla használatára.

65. § (1) A 60. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt sárga színû sorozatban elõállított rendszámtáblát kell kiadni a külön

jogszabály alapján közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûvekre a közlekedési hatóság engedélye alapján.

(2) A rendszámtábla sárga színben történõ kiadását a nyilvántartásban és a forgalmi engedélyben jelölni kell.
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66. § (1) A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármûre olyan V betûjelû ideiglenes

rendszámtáblát kell kiadni, amelynek érvényességi ideje a vámhatóság által meghatározott újrakiviteli határidõhöz

igazodik.

(2) A V betûjelû ideiglenes rendszámtáblát és az ahhoz tartozó forgalmi engedélyt az érvényességi idõ lejártát követõen,

vagy az átrendszámozáskor (végleges külföldre történõ kivitel, vagy magyarországi forgalomba helyezés) le kell adni.

67. § (1) A Z betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármû tulajdonjogának igazolását követõen kerülhet sor.

A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve, ha az nem magyar nyelven

került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordításával kell igazolni. A kérelmezõ által elõterjesztett adatok

valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenõrizni kell.

(2) A Magyarországon forgalomba helyezett jármûre a Z betûjelû rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a jármûvet

kivitel miatt átmeneti idõszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a jármûnyilvántartásba bejegyzésre került.

(3) A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkezõ

jármû hazaszállításához történõ kiadás során a Z betûjelû ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi

engedély kiadására az elõzõ forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történõ visszaadásával

egyidejûleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a jármûnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy

elõzõ forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére.

68. § Az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történõ kiadásának feltétele a jármû

jogszerû birtoklásának, a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétének és a jármû mûszaki alkalmasságának

igazolása. A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármû tulajdonosa részére a jármûhöz E betûjelû

ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

69. § (1) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság által történõ

engedélyezési feltételei:

a) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám,

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétének igazolása,

c) az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett

jármûvek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,

d) az ügyfél nyilatkozata az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezõgazdasági

erõgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról.

(2) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a mezõgazdasági

erõgépen a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerûen kitölteni.

(3) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû vezetõje a közúti közlekedés során köteles igazolni az

ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerûségét,

valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fennállását.

(4) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltûnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó)

köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni.

70. § (1) Kérelemre P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre

jogosult gazdálkodó szervezetnek, a fõ tevékenysége szerint jármûgyártásra, jármûjavításra jogosult szervezetnek,

vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek

tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, javítás alatt álló

vagy kereskedelmi célból történõ szállítása során a jármû ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.

(2) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély

jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhetõ át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jármûjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betûjelû ideiglenes

rendszámtáblával ellátott jármûvet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjármûfenntartó tevékenység

személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben a jármûszerelõi tevékenység önálló végzéséhez elõírt

képesítéssel. A jármûvet vezetõ személy e feltétel fennállását a jármûjavító szervezet által kiadott okirattal kell igazolja.

(4) A P és SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban való részvételérõl a közlekedési

igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám 39565



(5) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos.

A korlátozás alól az engedélyezõ közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

(6) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû esetében az (5) bekezdésben meghatározott személy- és

teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármû ezen jellemzõinek

megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban elõírt korlátozásokon túl útvonalbeli,

területi és idõbeli korlátozásokat írhat elõ. Errõl és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentésrõl

határozatot hoz.

(7) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjármûvel a közúti forgalomban részt venni verseny

alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére történõ közlekedés céljából szabad.

71. § Az E és az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvel csak a Magyarország területén lehet közlekedni.

A P betûjelû ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetén, illetve akkor jogosít más

EGT-államban történõ közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetõvé teszik.

72. § A P, az M, a Z és a CD betûjelû ideiglenes rendszámtábla csak olyan jármûre szerelhetõ fel, amely a közúti közlekedésre

alkalmas mûszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármû üzemben tartója felelõs.

73. § Amennyiben a jármû üzemeltetési jellege vagy üzemben tartója (tulajdonosa) megváltozik, a rendszámra való

jogosultságot felül kell vizsgálni, azt indokolt esetben ki kell cserélni.

74. § (1) A Magyar Honvédség, a Rendõrség, a katasztrófavédelmi szerv, a NAV, a büntetés-végrehajtási szervezet és az

Országos Mentõszolgálat jármûveire a különleges rendszámtáblát a Hivataltól rendeli meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével a különleges

rendszámtábláikat a jármû forgalomból történõ kivonását, vagy átrendszámozását követõen újra felhasználhatják.

75. § (1) A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási

hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Hivatal gondoskodik

a gyártótól való megrendelésrõl. A megrongálódott rendszámtáblát az 57. § (8) bekezdése szerint be kell vonni.

(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történõ ellenõrzést követõen

a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni

kell.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre az (1) és (2) bekezdés szerint utángyártott rendszámtábla átadásáig,

de legfeljebb 30 napos érvényességgel E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla

átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltõl be kell vonni.

(4) Nem engedélyezhetõ az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla

másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tûnik el.

(5) A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú

rendszámtábla gyártására kell intézkedni.

(6) Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhetõ. Ez esetben

az ügyfél a rendszám utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejûleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási

hatóságnál a regisztrációs matrica meglétérõl és sértetlenségérõl, valamint bemutatja a forgalmi engedélyét.

A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedélyen szereplõ regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az ügyfél

nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártását. Engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges.

(7) A (6) bekezdésben megjelölt esetben az utángyártott új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig

egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.

(8) Ha a közlekedési igazgatási hatóság a (4) bekezdés alapján nem engedélyezi a hatósági jelzés utángyártását, akkor

a hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának és megsemmisülésének a bejelentését követõen haladéktalanul

gondoskodik az elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(9) Ha a hatósági jelzés eltulajdonítása miatt a rendõrségnél feljelentést tettek, a rendõrség haladéktalanul, elektronikus

úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik a hatósági jelzés eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson

történõ átvezetésérõl.

(10) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás

tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.
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(11) Ha a rendõrség értesül a hatósági jelzés megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási

hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(12) A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásának a közlekedési

igazgatási hatósághoz történõ bejelentésérõl szóló jegyzõkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási

hatóság a Hivatalnak továbbítja.

(13) A közúti közlekedési szolgáltatást végzõ üzemben tartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegû, egyénileg

kiválasztott, illetve egyedileg elõállított rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, a Hivatal

engedélye alapján fehér színben utángyártható. A különleges jellegû rendszámtáblát az utángyártott rendszámtábla

átadásával egyidejûleg az 57. § (8) bekezdése szerint be kell vonni.

17. Érvényesítõ címke

76. § (1) Az érvényesítõ címke (a továbbiakban: címke) a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármû mûszaki

alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét – a CD, a P, az SP és a Z betûjelû ideiglenes, valamint az E típusú

különleges rendszámtábla kivételével – valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság által kezelt címkekészlet kettõ azonos sorszámú részbõl áll:

a) egy darab rendszámtábla érvényesítõ címke,

b) egy darab mûszaki érvényességet igazoló jelzõcsík.

(3) A címkével a jármû idõszakos mûszaki megvizsgálása során a közlekedési hatóság, vagy jogszabályban arra

feljogosított hatóságok, egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a jármû közúti forgalomban történõ

részvételének mûszaki alkalmasságát igazolja a közlekedési hatóság igazolása, vagy a nyilvántartásban szereplõ

adatok alapján.

(4) A címkét a hátsó rendszámtáblára, az A típusú rendszámtáblán a kötõjel fölé, a B típusú rendszámtáblán

a rendszámtábla jobb alsó sarkába, a C típusú rendszámtáblán a H jel alá kell elhelyezni. A címke sorszámát a forgalmi

engedélybe be kell jegyezni.

(5) A forgalmi engedély cseréjekor a közlekedési igazgatási hatóság az új típusú forgalmi engedélybe a címke sorszámát,

a lejárati hónapot, valamint napot bejegyzi, és a bejegyzést lebélyegzi.

77. § (1) A címke kiadásával egy idõben a jelzõcsíkot a forgalmi engedélybe kell beragasztani.

(2) A jelzõcsík forgalmi engedélybe történõ beragasztásakor be kell jegyezni a lejárati hónapot, valamint napot, és

a bejegyzést le kell bélyegezni.

(3) A közlekedési igazgatási hatóságok mûszaki érvényességet igazoló címkével való ellátása a Hivatal feladatkörébe

tartozik.

78. § A mûszaki érvényesség számítógépes gépjármû nyilvántartásból történõ megállapítása esetén az érvényesség lejárati

határnapnak az érvényesség hónapjának utolsó napját kell bejegyezni.

18. Jármûkísérõ lap

79. § (1) A jármûkísérõ lap a jármûforgalmazók és a jármûgyártók (a továbbiakban: gépjármû-forgalmazók) által

Magyarországra behozott, továbbá a Magyarországon gyártott új jármûvekre kiadott szigorú számadású okmány,

amely kitöltése után a jármû belföldi nyilvántartásba vételéig igazolja a jármû feletti rendelkezési jogot (15. melléklet).

(2) A gépjármû-forgalmazókat kérelemre, a Hivatal vagy megbízottja látja el jármûkísérõ lappal.

(3) A Hivatal a jármûkísérõ lapot a kiadás elõtt nyilvántartásba veszi, annak felhasználását folyamatosan ellenõrzi.

(4) A gépjármû-forgalmazók a jármûkísérõ lapok igénylése iránti kérelmet a kormányzati portálon keresztül elektronikus

úton is elõterjeszthetik.

(5) A Hivatal a nyilvántartásban kezelt jármûkísérõ lap adatainak ellenõrzése alapján a feltárt adathibák megszüntetése

érdekében intézkedik a nyilvántartás adatainak javításáról.

80. § (1) A jármûkísérõ lapot a jármû belföldi értékesítésekor a vevõnek át kell adni, amit a közlekedési igazgatási hatóság

a nyilvántartásba vételt követõen, kitöltve visszaad az ügyfél részére.

(2) Az eljárás során bemutatott jármûkísérõ lap sorszáma alapján meg kell gyõzõdni arról, hogy azt az arra jogosult

vállalkozás állította-e ki.
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19. A törzskönyv

81. § (1) A jármû tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy jármûhöz egy idõben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat.

A közlekedési igazgatási hatóság a jármû elsõ forgalomba helyezése során annak, aki a jármû tulajdonjogát igazolja,

törzskönyvet ad ki (16. melléklet).

(2) A törzskönyv a jármû közúti forgalomban való részvételének nem feltétele.

(3) A jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor továbbá a jármû vagy a tulajdonos

adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani,

a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni.

(4) Az ellenkezõ bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerû tulajdonosnak kell tekinteni.

82. § (1) Harmadik országba Magyarország területét Magyarországon forgalomba helyezett jármûvel – a 74. §-ban

meghatározott jármûvek kivételével – a forgalmi engedélyben feltüntetett jogosulton kívül más személy csak annak

közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájárulásával hagyhatja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás tartalmazza: a jármû használójának nevét, úti okmányának számát, a jármû

rendszámát, alvázszámát, a forgalmi engedély jogosultjának nevét, aláírását, gazdasági társaság esetében annak

cégszerû aláírását, valamint azt az idõtartamot, amely alatt az országot a jármûvel elhagyhatja. A hozzájárulást

a határátlépés ellenõrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendõrnek.

(3) A Magyarországon bérbe vett vagy lízingelt jármû esetében a (2) bekezdés szerinti hozzájárulást a bérleti, illetve

a lízingszerzõdés pótolja, amennyiben abból megállapítható, hogy az üzemben tartó a jármûvel az ország területét

jogosult elhagyni. A szerzõdést a határátlépés ellenõrzésekor felhívás nélkül be kell mutatni az eljáró rendõrnek.

(4) A 74. §-ban meghatározott szervek, valamint egyéb állami szervek esetében az írásos hozzájárulást a jármû

üzemeltetésére feljogosított szerv vezetõjének a gépjármû menetokmányába történõ bejegyzése pótolhatja.

83. § (1) A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsemmisülésekor annak sorszámát a közlekedési igazgatási

hatóság értesítése alapján a Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és

a kormányzati honlapon közzéteszi.

(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként

megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 15. nap eltelte után pótolható.

(3) Amennyiben a közzétételt követõen valamely érdekelt fél a jármûvel, vagy törzskönyvvel kapcsolatos jogosultságát

a megjelölt határidõn belül igazolja, a törzskönyv nem pótolható.

(4) Amennyiben a törzskönyv – megrongálódása ellenére – kétséget kizáróan azonosításra alkalmas, az új törzskönyv

kiállításának kezdeményezése közzététel nélkül elvégezhetõ.

(5) Nem kell pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának

nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelõzõen történt, és a jármû tulajdonjogának

jogszerû megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlõen igazolja.

(6) A tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére az (1) bekezdésben meghatározott közzétételt követõ 15. nap

után kerülhet sor.

84. § (1) A törzskönyvet a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor tett, az okmányirodai átvételre vagy a kézbesítési címre

vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen az okmányirodában személyesen vagy postai úton veheti át.

(2) Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától

számított egy évig megõrzi, ezt követõen a Hivatalnak megsemmisítés céljából megküldi.

(3) A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

(4) A jármû tulajdonjogát érintõ korlátozás esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás által meghatározott jogosult

részére adható ki.

(5) A törzskönyv nem adható ki

a) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló rendeletben meghatározott

idõpontig, ha a jármûvet a tulajdonos az állam által nyújtott jármûvásárlási támogatás felhasználásával vette,

b) a jármû V betûjelû különleges rendszámtáblával történõ ellátása során,

c) a jármû DT, CK betûjelû különleges rendszámtáblával történõ ellátása során,

d) a jármû Z betûjelû ideiglenes rendszámtáblával történõ ellátása során, és

e) a négykerekû segédmotoros kerékpárok rendszámtáblával történõ ellátása során.
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(6) A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett adatfelvétel alapján

a törzskönyv „Hivatalos feljegyzések” rovatában feltüntetésre kerül:

a) az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármû behozatalára, beszerzésére, forgalomba

helyezésére az állam által nyújtott közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha

beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor;

b) a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a jármûre haszonélvezeti jogot alapítanak;

c) a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármû tulajdonjoga több személyt is megillet;

d) az „elõzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, ha a jármû forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában

bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor.

85. § A forgalomból végleg kivont jármû törzskönyvét érvényteleníteni kell.

86. § (1) A törzskönyv kiadásáig a jármû tulajdonjogát igazolhatja:

a) a jármû kereskedelmi értékesítésérõl szóló – a jármû azonosító adatait tartalmazó – számla,

b) a harmadik országból behozott jármûveknél – a magáncélra ideiglenesen behozott jármûvek kivételével –

a külföldön már forgalomba helyezett használt jármûveknél a külföldi hatóság által a forgalomba helyezéskor

kiadott eredeti vagy hitelesített okmányok,

c) az árverési jegyzõkönyv,

d) a gyártó számlája,

e) a jogerõs bírói határozat,

f) a hagyatékátadó végzés,

g) az ajándékozást igazoló okirat,

h) az adásvételi szerzõdés,

i) a fõdarabok megvásárlásáról szóló számlák és az összeépítési engedély, vagy

j) a jármûkísérõ lap.

(2) Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is szükséges, azt a közlekedési igazgatási hatóság együttesen is

megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához – az (1) bekezdésben meghatározott – okmány eredeti vagy hitelesített

példányát, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is a kérelemhez

csatolni kell.

87. § (1) A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, amelyrõl törzskönyvet állít ki, ha

kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek az e rendeletben elõírtaknak.

(2) A nyilvántartásban nem szereplõ a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát a közlekedési

igazgatási hatóság a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmezõ

nem tudja igazolni a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét, vagy a jármû mûszaki alkalmasságát. Ebben

az esetben a bemutatott forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet

hiánypótlásra kell felszólítani.

(4) Amennyiben a jármûnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a jármûvet elidegenítette vagy a közlekedési

igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a jogszabályban

megjelölt határidõn belül nem tett eleget

a) és azt a bejelentésre történõ felhívás kézhezvételét követõen öt napon belül nem pótolja, vagy az utólagos

bejelentés során hitelt érdemlõen nem igazolja, hogy a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás

bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, vagy

b) és az új tulajdonos személye nem állapítható meg,

a közlekedési igazgatási hatóság a jármûvet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba

bejegyzi.

20. A forgalmi engedély

88. § (1) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú jármûre, annak pótkocsijára

és a négykerekû segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólap, olyan hatósági engedély, amely a jármû közúti

forgalomban történõ részvételének jogszerûségét igazolja.
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(2) Az állandó és az ideiglenes forgalmi engedélyt, a lassú jármû, annak pótkocsija, valamint a négykerekû segédmotoros

kerékpár igazolólapját a közlekedési igazgatási hatóság adja ki.

(3) A forgalmi engedély (17. melléklet) érvényesség idejétõl függõen állandó vagy ideiglenes.

89. § (1) Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes

rendszámtáblával ellátott jármûvekre.

(2) Közúti forgalomban a jármûvel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett mûszaki érvényesség idõpontjáig, vagy

a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidõig lehet jogszerûen részt venni.

(3) Ha az állandó forgalmi engedély mûszaki érvényességi ideje lejárt, a közlekedési hatóságnak a mûszaki vizsgáról szóló

értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelõ határozata a jármû mûszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb

az érvényességi idõ lejártát követõ harminc napig – ezt követõen pedig csak a vizsga napján – jogosít a közúti

forgalomban való részvételre.

(4) Új forgalmi engedélyt kell kiállítani

a) a 17. melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása,

valamint a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte

esetén;

b) a 17. melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során a jármû

forgalomból történõ kivonására irányuló eljárás kivételével;

c) a 17. melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a „Mûszaki lap” elsõ oldalán, az „Üzemben tartói

lap” vagy a „Bejelentõ lap” elsõ oldalán szereplõ adatok változása esetén az üzemben tartó (tulajdonos)

lakcímének (székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi engedély

hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.

(5) A közlekedési hatóság a jármû mûszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Hivatal egyidejû

értesítése mellett bejegyezheti. A jármû azonosító- és mûszaki adatainak, valamint motorjának egyedi azonosító

jelében, illetve kódjában, és a mûszaki vizsga záradék változásának esetén a közlekedési hatóság által kiadott „Mûszaki

adatlap” alapján végzi el a közlekedési igazgatási hatóság az adatváltozás jármûnyilvántartásba történõ bejegyzését.

(6) Ha nem kerül sor új forgalmi engedély kiállítására, az adatváltozást a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések

rovatába – a jármûnyilvántartásba történõ bejegyzéssel egyidejûleg – kell bejegyezni.

(7) A forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a közlekedési igazgatási hatóság

a bejelentést követõen haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése

tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(8) Ha a forgalmi engedély eltulajdonítása miatt a rendõrségnél feljelentést tettek, a rendõrség haladéktalanul,

elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének

a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(9) Ha a közlekedési igazgatási hatóság értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul gondoskodik a találás

tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(10) Ha a rendõrség értesül az okmány megtalálásáról, úgy haladéktalanul értesíti bármely közlekedési igazgatási

hatóságot, amely gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(11) A forgalmi engedély elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl, illetve megtalálásáról felvett

jegyzõkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja.

90. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az üzemben tartó kérelmére a jármûnyilvántartásba bejegyzi a megkülönböztetõ,

vagy a figyelmeztetõ jelzést adó készülék felszerelésének és leszerelésének tényét, valamint hatósági engedélyhez

kötött jogosultság esetén az engedélyezés tényét, az érvényességi idõ lejártának idõpontját, az engedélyezõ hatóság,

vagy a visszavonást elrendelõ hatóság megnevezését és a határozat számát. A közlekedési igazgatási hatóság

a jármûnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejûleg a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatába is bejegyzi

a jogosultság tényét, lejárta idõpontját, illetve visszavonása esetén annak tényét.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a jármûnyilvántartásba bejegyzéssel egyidejûleg a forgalmi engedély „Hivatalos

feljegyzések” rovatába jegyzi be a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlap „Záradékok” rovatában

feltüntetett, a jármû jellemzõire vonatkozó adatokat.

(3) A négykerekû segédmotoros kerékpárok esetében a közlekedési igazgatási hatóság a jármûnyilvántartásba

bejegyzéssel egyidejûleg a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába jegyzi be a forgalmazási korlátozás

tényét és jogosítottját.
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91. § Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z és a CD betûjelû ideiglenes rendszámtáblákhoz harmincnapos

érvényességi idõvel.

92. § (1) Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni az E, a P és az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblához, valamint

a forgalomba helyezett, vagy forgalomból kivont, de érvényes mûszaki vizsgával nem rendelkezõ jármû esetében.

(2) Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevõ jármû ideiglenes forgalomban tartását az A típusú

ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejûleg

harmincnapos érvényességi idõvel a NAV vámszerve engedélyezi, melyet a B típusú ideiglenes forgalomban tartási

engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlap, továbbá

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fedezetérõl szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a mûszaki

alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat.

(3) A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a jármûre, amely forgalmi

engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betûjelû

ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság adja ki a következõ érvényességi idõre:

a) olyan önjáró munkagépre, illetve jármûre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva, az

E betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejûleg a Mûszaki Adatlapon szereplõ mûszaki alkalmasság

idõpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,

b) az importált, szállítóeszközön behozott jármûre a közlekedési hatóság által kiadott Mûszaki Adatlapon szereplõ

mûszaki alkalmasság idõpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,

c) a rendszámtábla utángyártása esetén harminc napra.

(4) Az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett

érvényességi idõhöz igazodik.

(5) A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betûjelû rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónap

érvényességi idõvel adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. A P betûjelû rendszámtáblához kiadott B típusú

ideiglenes forgalomban tartási engedély a 18. mellékletben meghatározott 3-6. pontja nem kerül kitöltésre.

(6) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az

engedély a kiállításától számított három évig érvényes. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély

18. mellékletében meghatározott 3–9. pontját nem kell kitölteni. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba,

annak hitelesítésével egyidejûleg bejegyzi az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt jármûvek

fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát).

(7) A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes mûszaki vizsgával nem rendelkezõ jármû esetében

a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek

érvényességi ideje három nap.

(8) A forgalomba helyezés elõtti vizsgálat elvégzésére kitûzött idõpontra szóló, a közlekedési hatóság által kiadott

értesítés az adott napon a lakcímrõl, telephelyrõl a vizsgálat helyére, és onnan a lakcímre (telephelyre) való

közlekedésre jogosít.

(9) Az SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi

ideje a Mûszaki adatlapon megállapított mûszaki érvényességi idõvel megegyezik. Az ideiglenes forgalomban tartási

engedély érvényességi ideje – új rendszámtábla kiadása nélkül – cserével hosszabbítható meg a rendszámtábla

használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejûleg.

93. § (1) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblához kiadott B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi

ideje – új rendszámtábla kiadása nélkül – háromévente cserével hosszabbítható meg a rendszámtábla használatára

való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejûleg.

(2) Az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett jármûre lehet felszerelni.

(3) Az üzemben tartó az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül köteles bejelenteni

a közlekedési igazgatási hatóságnál az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett jármûveket érintõ

változásokat.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti a használni kívánt jármû 92. §

(6) bekezdésében felsorolt adataival, illetve a kérelemnek megfelelõen érvényteleníti a már bejegyzett adatokat.

94. § Tehergépkocsinak személyszállító jármûvé történõ engedélyezett átalakítása esetén a közlekedési igazgatási hatósági

eljárásban a jármû kategóriájának megváltoztatása a nyilvántartásba és a forgalmi engedélybe akkor jegyezhetõ be,
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ha a vám és nem közösségi adók díjak különbözetét megfizették, vagy a kötelezett ez alól mentesült és az erre

vonatkozó okmányokat, illetve átalakítás esetén a közlekedési hatóság mûszaki adatlapot és annak alapján

a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást – amennyiben az papír alapon kiállításra került – az ügyfél

bemutatta.

95. § A forgalmi engedélyre vonatkozó szabályokat a lassú jármûre, annak pótkocsijára és a négykerekû segédmotoros

kerékpárra kiadott igazolólapra is értelemszerûen alkalmazni kell.

21. A rendszámtábla érvénytelenítése és a forgalmi engedély helyszíni elvétele

96. § (1) Az ellenõrzõ hatósági személy az eljárása során a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási

engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) jármûvet engedély nélkül átalakították,

b) a jármûvel érvénytelen ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, vagy több mint három hónapja lejárt

érvényességi idejû forgalmi engedéllyel és hatósági jelzéssel, részt vettek a közúti forgalomban, továbbá, ha

a közlekedési hatóság mûszaki vizsgálatra történõ berendelésre vonatkozó jogerõs határozatában foglaltaknak

határidõben nem tettek eleget,

c) a jármû közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a jármûvel ennek ellenére

közlekednek,

d) gyanú van arra, hogy a jármû rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét,

regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították,

e) a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett

adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg,

f) a közlekedési balesettel érintett jármû kormánymûve vagy futómûve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan

úgy károsodott, hogy a forgalomban történõ részvétele balesetveszéllyel jár, vagy

g) az új típusú rendszámmal rendelkezõ jármûvön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármû vezetõje

nem tudja a helyszínen bemutatni, és a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel

sem rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés d), e) és g) pontjában foglalt esetek kivételével a forgalmi engedély, illetve az ideiglenes forgalomban

tartási engedély helyszíni elvételével egyidejûleg a címkét a rendszámtábláról el kell távolítani.

(3) Az (1) bekezdés c) és f) pontja esetén meg kell akadályozni, hogy a jármûvel tovább közlekedjenek.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott cselekményt a rendszámtábla tekintetében követték el, azt

a helyszínen el kell venni.

(5) Az ellenõrzõ hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági

jelzés elvételérõl átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármû azonosító adatait, az engedély számát és az

elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a jármûvel – az (1) bekezdés c) és f) pontjában foglalt kivétellel –

a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

(6) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, illetve hatósági jelzést, valamint

az intézkedésrõl készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenõrzõ hatóság öt napon belül megküldi az üzemben

tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(7) A közlekedési igazgatási hatóságnak a jármû forgalomból történõ kivonását elrendelõ határozata tartalmazza a jármû

mûszaki vizsgálatához szükséges jármû azonosító és mûszaki adatokat.

(8) A (6) bekezdés alapján megküldött ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és a hatósági jelzést a közlekedési

igazgatási hatóság visszavonja.

(9) Az ellenõrzõ hatósági személy a helyszínen elveszi az M és P betûjelû ideiglenes rendszámtáblát, az indítási naplót,

valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, ha a jármû vezetõje az ideiglenes rendszámtáblát a 69. §

(1) bekezdésében, illetve a 70. §-ban meghatározott feltételektõl eltérõen használta, nem elõírásszerûen vezette az

indítási naplót, illetve az ideiglenes rendszámtábla nem az arra jogosult jármûre van felszerelve.

97. § (1) Az ellenõrzõ hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha

a) a jelzés nem felel meg az 53–63. §-ban meghatározott szabályoknak,

b) érvénytelen külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel vettek részt a közúti forgalomban,

c) azért érvénytelen a hatósági engedély és jelzés, mert a jármûvet a forgalomból korábban végleg kivonták, vagy
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d) a jármûvet a forgalomból hivatalból ideiglenesen kivonták, de a jármû hatósági engedélye és jelzése nem került

leadásra.

(2) Az ellenõrzõ hatóság által a 96. § (6) bekezdése alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést a közlekedési

igazgatási hatóság bevonja, illetve visszavonja.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott külföldi hatósági engedélyt és jelzést

a határozat egy példányával a Hivatalnak megküldi. A Hivatal viszonosság esetén megküldi azt a kiadó külföldi

hatóságnak.

98. § (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenõrzés során az eljáró hatóság megállapítja, hogy a közúti közlekedésrõl szóló

törvényben meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármûvek belföldi üzemeltetésére, használatára

vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármû jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt

a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármû belföldi

üzemben tartója vagy a jármûvezetõ lakcíme, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási

hatóságnak.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést bevonja és

döntésében tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben annak jogerõre emelkedését követõ 15 napon

belül nem kezdeményezi a jármû belföldi forgalomba helyezését, a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt

a Hivatal útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.

(3) Amennyiben a jármû üzemben tartója vagy a jármû vezetõje a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés

jogerõre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történõ közlekedés jogszerûségét,

a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejûleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni.

99. § A jármûvel – a 96. § (1) bekezdés c) pontja szerint – a közlekedés közvetlen balesetveszéllyel jár, ha a jármû

a) az üzemi fék meghibásodása miatt fékezhetetlen,

b) a kormányberendezés meghibásodása miatt irányíthatatlan, vagy

c) kerekeire szerelt gumiabroncsok futófelületének bordázata a jogszabályban meghatározott minimális értéket

nem éri el, vagy azt nem a jogszabályban elõírtaknak megfelelõen szerelték fel.

22. A jármû forgalomból történõ kivonása

100. § (1) Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerûen rendelkezõ más ügyfél kérelmére a közlekedési

igazgatási hatóság a jármûnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármû ideiglenes forgalomból történõ

kivonásáról.

(2) A jármû közúti forgalomból történõ ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben

meghatározott idõtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévõ címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi

a kivonás idõtartamát a jármûnyilvántartásba és a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába.

(3) Amennyiben a jármû forgalmi engedélye nem áll a kérelmezõ üzemben tartó, tulajdonos vagy a törzskönyvvel

jogszerûen rendelkezõ ügyfél rendelkezésére, a közlekedési igazgatási hatóság a jármû ideiglenes forgalomból

történõ kivonásáról határozatot hoz. A határozat jogerõre emelkedésétõl számított 8 napon belül a jármû üzemben

tartója köteles az ideiglenes kivonás tényének bejegyzése céljából a forgalmi engedélyt az eljáró közlekedési

igazgatási hatóságnál bemutatni.

(4) Törzskönyvvel jogszerûen rendelkezõ ügyfélnek kell tekinteni a pénzügyi intézményeket, a gépjármû-kereskedõket,

a zálogjogosultat vagy más olyan természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, akinél/amelynél a törzskönyvet

a jármû tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból

megállapítható.

(5) A forgalomból – kérelemre vagy hivatalból – ideiglenesen kivont jármûvel a kivonás idõtartama alatt a közúti

forgalomban nem lehet részt venni.

(6) Amennyiben a forgalomból történõ ideiglenes kivonás idõtartamának lejárata elõtt a jármûvel ismételten részt

kívánnak venni a közúti forgalomban, az üzemben tartónak vagy tulajdonosnak kérnie kell a közlekedési igazgatási

hatóságtól a forgalomból történõ ideiglenes kivonás hatályának megszüntetését, valamint a forgalmi engedélybe és

a jármûnyilvántartásba tett bejegyzés érvénytelenítését, egyidejûleg igazolva a forgalomban tartáshoz szükséges

egyéb jogszabályi feltételek fennállását.
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(7) Ha a jármû közúti forgalomból történõ ideiglenes kivonását a törzskönyvvel jogszerûen rendelkezõ ügyfél kérelmezte,

akkor a kérelemben megjelölt idõtartam lejárta elõtti, ismételt forgalomba állását is a törzskönyvvel jogszerûen

rendelkezõ ügyfélnek kell bejelentenie a közlekedési igazgatási hatóságnál.

(8) A közúti forgalomból történõ ideiglenes kivonás idõtartamának lejáratát követõen a jármû a közúti forgalomban külön

közlekedési igazgatási eljárás nélkül részt vehet, feltéve, hogy az ahhoz szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek

megfelel.

101. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelõ hatóság értesítése alapján – a jármû forgalomból történõ

kivonását hivatalból rendeli el a 96. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha

a) a jármû tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjármûadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármû

forgalomból történõ kivonását az adóhatóság kérte,

b) bíróság, közjegyzõ, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerõs határozatában

a jármû lefoglalását, elkobzását, vagy a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a zár alá vételét elrendelte, továbbá,

ha a jármûvet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, vagy a közigazgatási végrehajtás során az

adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részérõl eljáró személy lefoglalta,

c) a jármûvek üzletszerû bérbeadásával foglalkozó vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási

kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a jármûnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi negyedéves összevetésével, vagy

az ellenõrzésre jogosult hatóság eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjármûre nincs érvényes kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet, kivéve, ha a jármûvet a gépjármû-felelõsségbiztosítás kötési

kötelezettség alól a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló törvény alapján mentesítették,

e) a Muzeális Minõsítõ Bizottság a muzeális jellegû jármû igazolvány visszavonásáról értesíti,

f) a Hivatal értesítése alapján megállapítja, hogy a jármû tulajdonosa a jármû azonosító jellel történõ utólagos

ellátását engedélyezõ határozat érvényességi idején belül jármûvével a kijelölt közlekedési hatóságnál a jármû

azonosító jellel történõ utólagos ellátása céljából nem jelent meg,

g) a közlekedési hatóság mûszaki vizsgálatra történõ berendelésre vonatkozó jogerõs határozatában foglaltaknak

határidõben nem tettek eleget,

h) a közlekedési hatóság a jármû mûszaki alkalmatlanságát állapítja meg,

i) a közlekedési hatóság a jármûvet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minõsíti és

forgalomban tartását megtiltja, vagy

j) a jármû üzemben tartója a jogerõsen kiszabott közigazgatási bírság megfizetési kötelezettségének nem tett

eleget és a jármû forgalomból történõ kivonását az eljáró hatóság kezdeményezte.

(2) Ha az arra feljogosított hatóság a jármû lefoglalását a forgalomból történõ kivonás mellõzésével, vagy

büntetõeljárásban a bíróság a jármû zár alá vételét rendelte el, annak tényét – az elidegenítési és terhelési tilalom

egyidejû bejegyzésével – a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármû forgalomból történõ kivonása

esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom nyilvántartási

bejegyzésének megtörténtét.

102. § (1) Ha a jármû tulajdonjogának jogszerû megszerzõje a bejelentési kötelezettségét annak keletkezésétõl számított

15 napon túl, késedelmesen teljesíti, a közlekedési igazgatási hatóság a tulajdonjogot bejegyzi a nyilvántartásba,

a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, egyben a szabályszegés tényérõl értesíti

a szabálysértési hatóságot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben értesíti a mulasztási bírság kiszabása érdekében az adóhatóságot.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a jármûvet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során

a 96. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakat, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján a 96. § (1) bekezdés

a) és c) pontjában foglaltakat észleli.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a jármûvet a forgalomból, amennyiben saját eljárása

során, vagy a közlekedési hatóság értesítése alapján észleli, hogy a jármûvel a külön jogszabályban meghatározott

hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást, vagy a hatósági engedély több mint 30 napja

lejárt és a 60. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt különleges rendszámtábla leadása nem történt meg.

(5) A közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a jármûvet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során

észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nem létezõ személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható

meg.
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103. § (1) A jármûvet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és

a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következõ idõtartamra kell ideiglenesen a forgalomból kivonni:

a) a 96. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontja és a 101. § (1) bekezdés e), f) és h) pontja esetén a jármû mûszaki

alkalmasságának igazolásáig,

b) a 96. § (1) bekezdés f) és h) pontja, továbbá a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontja esetén a kötelezettség

teljesítésének igazolásáig,

c) a 101. § (1) bekezdés b) pontja esetén a lefoglalás, illetve a zár alá vétel feloldásáról szóló értesítésig, továbbá

addig az idõpontig, ameddig a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetõleg a közigazgatási

végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv részérõl eljáró személy a jármûvet nem

értékesítette, vagy nem adta vissza az adósnak, vagy ameddig a végrehajtást kérõ a bírósági végrehajtásról szóló

1994. évi LIII. törvény 134. §-a alapján a jármûvet át nem vette,

d) a 96. § (1) bekezdés e) pontja esetén a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb hat hónapra,

e) a 101. § (1) bekezdés c) pontja és 102. § (4) bekezdése esetén hat hónapra,

f) a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja és a 102. § (5) bekezdése esetén átmeneti idõszakra,

g) a 101. § (1) bekezdés j) pontja esetén a kivonást kezdeményezõ hatóság értesítéséig.

(2) A 87. § (4) bekezdés a) pontja esetén a kivonás idõtartama, ha a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás

megindításának napjáig

a) 30 napot nem haladja meg, két hónap,

b) 31 és 90 nap közé esik, négy hónap,

c) 91 és 180 nap közé esik, hat hónap,

d) 180 napot meghaladja, egy év.

(3) A 87. § (4) bekezdés a) pontja alapján történt ideiglenes kivonás esetén a (2) bekezdésben meghatározott kivonás

idõtartamának lejártát követõen csak abban az esetben helyezhetõ a jármû ismét forgalomba, ha a bejelentési

kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a változás bejegyzése iránti kérelmét is elõterjeszti.

(4) A jármûvet a 101. § (1) bekezdés i) pontja esetén a bontási átvételi igazolás bemutatásáig kell ideiglenesen kivonni

a forgalomból.

(5) A forgalomból – a 101. § (1) bekezdés i) pontja alapján – kivont jármû ismételten nem helyezhetõ forgalomba.

104. § (1) A hivatalból indult eljárásban a forgalomból történõ kivonás idõtartamát a forgalmi engedély helyszíni elvételének

idõpontjától kell számítani.

(2) Amennyiben a hatósági engedélyt a helyszínen nem vették el, a kivonás idõtartamát a közlekedési igazgatási hatóság

határozatának jogerõre emelkedése, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat

végrehajthatóvá válása napjától kell számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat jogerõre emelkedését megelõzõen azt

leadta. Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás idõtartamát számítani.

(3) A forgalomból kivonást elrendelõ határozat jogerõre emelkedésétõl, vagy fellebbezési jogra tekintet nélküli

végrehajtás esetén a határozat végrehajthatóvá válása napjától számított öt napon belül – amennyiben arra

a helyszínen nem került sor – a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát le kell adni.

(4) A kivonás idõpontjaként az (1) és (2) bekezdésben meghatározott napot kell a nyilvántartásban megjelölni, abban az

esetben is, ha az ügyfél a leadási kötelezettségének nem tett eleget.

105. § (1) A közúti ellenõrzés során az ellenõrzõ hatósági személy a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi,

ha a hivatalból ideiglenesen kivont jármû hatósági jelzését és engedélyét nem adták le.

(2) Az ellenõrzõ hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági

jelzés elvételérõl átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármû azonosító adatait, az engedély számát és az

elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a jármûvel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni.

(3) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, hatósági jelzést, valamint az

intézkedésrõl készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenõrzõ hatóság öt napon belül megküldi az üzemben

tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

106. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betûjelû ideiglenes rendszámtáblát hat hónapra visszavonhatja, ha azt nem

az engedélynek megfelelõen használták.

(2) A közlekedési igazgatási hatóság a P és SP betûjelû rendszámtáblát egy évre vonja vissza, ha a rendszám jogosítottja:

a) az indítási naplót rendszertelenül vagy az ellenõrzést nehezítõ más módon vezeti,
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b) a rendszámtáblát arra jogosulatlannak átadja,

c) a rendszámtáblát nem a 70. §-ban meghatározottak szerint használja,

d) az engedélyben elõírt korlátozásokat hat hónapon belül két alkalommal megszegi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az indítási napló vezetését ellenõrzést nehezítõnek kell tekinteni,

ha a kitöltés hiányos, olvashatatlan, és ennek alapján a jármû nem azonosítható, illetve a használat idõtartama nem

állapítható meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben a jogosítottnak több P betûjelû rendszámtáblája van,

a visszavonás valamennyi rendszámtáblára is kiterjedhet.

(5) A P és SP jelû rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót a visszavonás

idõtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás idõtartamának lejártáig a visszavont

rendszámtábla jogosítottja részére újabb rendszámtábla nem engedélyezhetõ.

107. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 96. § (9) bekezdése alapján elvett M betûjelû ideiglenes rendszámtáblát,

indítási naplót és az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedélyt hat hónapra visszavonja.

(2) Az ideiglenes rendszámtáblát, az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az indítási naplót a visszavonás

idõtartamára a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni. A visszavonás idõtartamának lejártáig a visszavont

rendszámtábla jogosítottja részére újabb ideiglenes rendszámtábla nem engedélyezhetõ.

108. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság a 87. § (4) bekezdése és a 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján az e rendeletben

meghatározott idõtartamra, a 101. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kivonást kezdeményezõ hatóság értesítéséig,

valamint a 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kötelezettség teljesítéséig ideiglenesen forgalomból kivont jármûvet

a kivonás határidejének lejárta elõtt, a kivonást kezdeményezõ hatóság értesítésétõl függetlenül, illetve

a kötelezettség teljesítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba helyezi, ha azt elidegenítették, és az új

tulajdonos a tulajdonjog-változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejûleg a jármû közúti forgalomban történõ

részvételéhez szükséges feltételeket igazolja. E szabály nem alkalmazható, ha az elidegenítés a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó részére történt.

(2) Az ügyfél lakó-, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármû

forgalomból történõ kivonását nyilvántartásba veszi. A 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, illetve a 101. § (1) bekezdés

a), f) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történõ kivonást megalapozó okot – a jármû

mûszaki alkalmasságának, illetve a kötelezettség teljesítésének igazolásával – a közlekedési igazgatási hatóság

határozatának jogerõre emelkedését megelõzõen elhárította, az eljárást meg kell szüntetni.

(3) A 101. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott esetekben, ha a kivonásra okot adó körülmény megszûnésérõl az

elrendelõ hatóság értesíti a közlekedési igazgatási hatóságot, a forgalomból kivont jármûvet hivatalból forgalomba

kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás bejegyzésére

irányuló kérelmével egyidejûleg a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nélkül, hivatalból

kell a jármûvet forgalomba helyezni.

(4) A jármû tulajdonosa a 101. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével a hivatalból elrendelt kivonás

idõtartama alatt a jármû forgalomból történõ végleges kivonását kezdeményezheti, feltéve, hogy az ügyfél a végleges

kivonásra irányuló kérelmének benyújtásával egyidejûleg az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását

igazolja.

(5) A 101. § (1) bekezdés j) pontban meghatározott esetben a kivonásra okot adó körülmény megszûnésérõl

a forgalomból kivonást kezdeményezõ hatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a közlekedési igazgatási

hatóságot. Az értesítés alapján a forgalomból kivont jármûvet, a forgalomba helyezés igazgatási szolgáltatási díjának

megfizetése nélkül hivatalból forgalomba kell helyezni. Az értesítéssel egyenértékû, ha a közlekedés igazgatási

hatóság az ellenõrzõ hatóság által vezetett nyilvántartásba történõ beérkezéssel értesül a bírság megfizetésének

tényérõl.

109. § (1) Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármûnyilvántartásba való bejegyzéssel

intézkedik a jármû átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonására:

a) annak eltulajdonítása,

b) külföldre történõ letelepedés, tartós külföldi tartózkodás,

c) annak külföldre történõ értékesítése,
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d) annak muzeális elõminõsítése, vagy

e) versenyjármûvé történõ átalakítása

esetén.

(2) A jármû átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonása során – a hatósági jelzés visszavonásával és

a jármûnyilvántartásba történõ bejegyzéssel egyidejûleg – a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve

vissza kell adni, a hatósági jelzést a Hivatalnak selejtezés céljából meg kell küldeni.

(3) A jármûnyilvántartásba bejegyzett jármû esetében a Hivatal más EGT-állam, vagy viszonosság esetén a harmadik

ország nyilvántartó hatóságának nyilvántartásba vételérõl szóló értesítése alapján a jármûnyilvántartásba való

bejegyzéssel intézkedik a jármû átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonására, kivéve, ha jármû a 109. §

(1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 110. § (1) bekezdés b) pontja alapján a forgalomból kivonásra került.

(4) A jármû átmeneti idõszakra történõ kivonása a kérelem közlekedési igazgatási hatósághoz érkezése, illetve a külföldi

hatóság nyilvántartásba vétele napjától számított tíz év.

110. § (1) A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a jármûvet a forgalomból:

a) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri

rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minõsülõ háromkerekû

gépjármû esetében bontási átvételi igazolás alapján;

b) egyéb jármû esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

(2) Amennyiben a jármû forgalomból történõ végleges kivonására bontási átvételi igazolás alapján kerül sor, a jármû

hatósági jelzését, forgalmi engedélyét és törzskönyvét a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a jármû bontási átvételi igazolás alapján forgalomból történõ végleges kivonása

esetén a jármû hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Hivatalnak, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét

a bontási átvételi igazolás átvételével, valamint a bontási átvételi igazolás sorszámának jármûnyilvántartásba történõ

bejegyzésével egyidejûleg egyszerûsített határozattal visszavonja.

(4) A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármû ismételten nem helyezhetõ forgalomba.

(5) A jármû forgalomból történõ végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi

igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeirõl szóló, 2002.

február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor a jármû forgalomból történõ végleges kivonására a hatósági

jelzés visszavonásával, valamint a jármûnyilvántartásba történõ bejegyzéssel egyidejûleg a forgalmi engedélyt és

a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni.

(7) Az ügyfél kérelmére, valamint a 49. § (1) bekezdése, a 87. § (4) bekezdés b) pontja, a 102. § (5) bekezdése szerint

hivatalból indult eljárást követõen a jármû átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonása esetén, a forgalomból

történõ kivonás jármûnyilvántartásba bejegyzésétõl számított tíz év elteltével a jármûvet véglegesen forgalomból

kivontnak kell tekinteni.

111. § A jármû közúti forgalomból történõ kivonására vonatkozó szabályokat a lassú jármûre, annak pótkocsijára és

a négykerekû segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólapra értelemszerûen alkalmazni kell.

112. § Ha a jármûhöz tartozó forgalmi engedély vagy törzskönyv, vagy az abba tett bejegyzés hamis, hamisított, vagy

valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz, a nyomozó hatóság lefoglalást megszüntetõ, vagy a büntetõeljárást

lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatási hatóság az okmány visszavonásával egyidejûleg intézkedik

a jármûnyilvántartásban szereplõ valótlan adatok javítására, az okmány érvénytelenítését követõ selejtezésre,

valamint a jármûnyilvántartásban szereplõ azonosító adatok szerinti jármû valós mûszaki adatainak megfelelõ

okmány kiadására.

23. A jármûvezetõ, a jármûtulajdonos (üzemben tartó) kötelezettségei

113. § (1) A jármûvezetõ köteles a jogszabályban meghatározottakon túl

a) a jármûvezetõnek vezetés közben magánál kell tartani a vezetésre jogosító okmányt, valamint

aa) a mozgáskorlátozottak esetén az orvosi alkalmasságára, a vezetési feltételekre vonatkozó külön

jogszabályban elõírt korlátozást tartalmazó mellékletet,
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ab) a pályaalkalmassági minõsítésrõl szóló határozatot, vagy annak igazolását is – kivéve a közúti közlekedési

szolgáltatást személygépkocsival végzõ jármûvek vezetõit –, amennyiben a pályaalkalmassági minõsítés

a vezetõi engedélybõl nem állapítható meg,

ac) a 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az eltiltó határozatot,

b) közúti ellenõrzés során

ba) a személyazonosságát igazoló és a vezetésre jogosító okmányt és annak mellékletét,

bb) a forgalmi engedélyt

az ellenõrzésre jogosult hatóságnak átadni.

(2) A közúti közlekedési szolgáltatás végzésére jogosító engedély bevonása esetén, vagy annak lejártát követõ 30 napon

belül a 60. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt különleges rendszámtáblát az ilyen rendszámtábla kiadására

illetékességgel és hatáskörrel rendelkezõ közlekedési igazgatási hatóságnál selejtezés céljából le kell adni.

(3) A vezetési jogosultság szünetelése esetén a jármûvezetésre jogosító okmányt – amennyiben annak helyszíni

elvételére nem került sor – a hatóság értesítésének kézhezvételét követõ nyolc napon belül a közlekedési igazgatási

hatóságnál le kell adni.

(4) A vezetõi engedély cseréje esetén az új vezetõi engedély kézhezvételét követõ nyolc napon belül a lecserélt vezetõi

engedélyt a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni.

114. § (1) A közlekedési igazgatási eljárásban az ügyfél a 19. mellékletben meghatározott okmányokat mutatja be a közlekedési

igazgatási hatóságnál.

(2) A jármû tulajdonosa köteles az ellenõrzõ hatóság, illetve a közlekedési igazgatási hatóság felszólítására nyolc napon

belül a jármûvet megszemlélésre (vizsgálatra) bemutatni és a jármûvezetõ személyérõl adatot szolgáltatni.

(3) A jármû elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban felhasznált jármûkísérõ lapot,

valamint az 52. § (1) bekezdés d) pontja esetén az eladó által elvégeztetett elõzetes eredetiség vizsgálatról szóló

hatósági határozatot a jármû jogszerû megszerzõjének át kell adni.

24. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás ellenõrzése

115. § Amennyiben a közúti ellenõrzés során a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás fedezetének fennállása, vagy

a mentesség a kötvénynyilvántartásból nem állapítható meg és azt a gépjármû vezetõje sem tudja igazolni, az

intézkedésrõl készült jelentés (feljelentés) egy példányát az ellenõrzõ hatóság öt napon belül megküldi az üzemben

tartó lakcíme (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

25. A jármû azonosító jellel történõ utólagos ellátása

116. § (1) A közlekedési hatóság látja el a jármûvet azonosító jellel, ha

a) az azonosító jel természetes elhasználódás, vagy roncsolódás következtében nem állapítható meg, az elõzetes

eredetiség vizsgálat megállapításának figyelembevételével, illetve a közlekedési hatóság a jármû mûszaki

megvizsgálása során ezt megállapítja;

b) a jármû azonosító jele gyártásra visszavezethetõ okból hibás vagy hiányos;

c) az elõzetes eredetiség vizsgálat eredménye alapján indult büntetõeljárást a rendõrség, ügyészség, bíróság

bûncselekmény hiányában megszünteti, megtagadja vagy a feljelentést elutasítja;

d) a Hivatal a jármû azonosító jellel történõ ellátását engedélyezte.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén a Hivatal, az engedélyezõ határozat 90 napos érvényességi idõvel történõ

megállapításával akkor engedélyezi a jármû azonosító jellel történõ ellátását, ha

a) a jármû azonosító jelét bûncselekmény útján megváltoztatták,

b) az egyedi azonosító jel meghamísítását a cselekmény bûncselekménnyé minõsítésének hatálybalépését

megelõzõen követték el, illetve az elkövetés idõpontja nem állapítható meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a jármûvet azonosító jellel (rekonstruált alvázszám)

a jármûgyártó – közlekedési hatóság által arra feljogosított – magyarországi képviselõje is elláthatja.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság a jármû azonosító jellel történõ ellátását követõen, – az azonosító jel nyilvántartásba

vételével egyidejûleg – a büntetõeljárás befejezésérõl hozott határozat alapján intézkedik a törzskönyv kiadásáról

vagy annak megtagadásáról.

39578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



26. Különleges jármûigazgatási szabályok

117. § (1) A statisztikai számjele alapján fõtevékenységként gépjármû, jármû, pótkocsi, illetve mezõgazdasági gépek

forgalmazására jogosult jármûkereskedõ a Magyarországon már forgalomba helyezett használt jármû értékesítési

céllal történõ megvásárlását 15 napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenti.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a jármûkereskedõk a használt jármûveket

egymás között értékesítik.

(3) A jármûkereskedõ belföldi, kereskedelmi célú tulajdonszerzését a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba

veszi, azonban forgalmi engedélyt nem állít ki, és a törzskönyvet visszavonja. A forgalmi engedély „Hivatalos

feljegyzések” rovatában a tulajdonjog változását jelölni kell. A rendelkezés többszöri kereskedõi tulajdonváltásra is

vonatkozik.

118. § (1) A jármû forgalombehelyezésével, üzemben tartásával kapcsolatos – kérelemre indult – közlekedési igazgatási eljárás

során a közlekedési igazgatási hatóság a jármû kilométerszámláló mûszere (km- órája) által jelzett értéket, és a km-óra

állás rögzítésének idõpontját okirat – annak hiányában az ügyfél nyilatkozata – alapján bejegyzi

a jármûnyilvántartásba.

(2) A közúti tömegközlekedési személyszállítással foglalkozó gazdálkodó szervezetek flottaüzemeltetésébõl adódó

különleges körülményekre tekintettel a gazdálkodó szerv a motorcserével kapcsolatos mûszaki adat változását

a változást követõ tárgynegyedév utolsó napjáig jelentheti be.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Hatálybalépés

119. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 122. § (2) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) A 60. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja és g) pontja, továbbá a 60. § (5) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

28. Átmeneti rendelkezések

120. § (1) E rendelet hatálybalépése elõtt kiadott jármûvezetésére jogosító, valamint jármûokmányok a rendelet

hatálybalépését követõen is érvényesek.

(2) A 2000. december 31. elõtt kiadott jármûvezetõi igazolványok pótlására irányuló kérelmet a közlekedési hatóság által

kiállított igazolás alapján lehet teljesíteni.

(3) Az 1998. január 1. elõtt kiadott „A1” alkategóriával a 125 cm3 hengerûrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3

hengerûrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

(4) A vezetõi engedély „F” kategóriájában bejegyzett, a mezõgazdasági vontató vezetésére vonatkozó jogosultságot

a megfelelõ nemzeti kategória kiadásával kell biztosítani.

(5) 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között a fegyveres erõk illetékes szerve által kiadott „C” és/vagy

„E” kategóriára érvényesített vezetõi engedély továbbra is jogosít a Magyar Honvédség üzemeltetésébe tartozó jármû

vezetésére, ha a jármûvezetõ a „B” kategóriában érvényesített vezetõi engedéllyel is rendelkezik.

(6) Az 1998. január 1. elõtt kiadott „D12” és „D25” alkategóriák a „D1” alkategóriába tartozó jármûvek vezetésére

jogosítanak.

(7) Az „AM”, A2” és „B1” vezetõi engedély kategóriákra vonatkozó rendelkezéseket, a 2., a 4., a 7. melléklet rendelkezéseit

és az 5. melléklet D. pontjában foglaltakat 2013. január 19-étõl kell alkalmazni. A 2013. január 18-ig teljes körû vizsgát

tett jármûvezetõk tekintetében 2013. január 19-ét követõen is a 3. melléklet I. pontjában meghatározott életkori

feltételeket kell alkalmazni a vezetõi engedély kiadása során.

(8) Azokat a jármûveket, amelyek 1998. szeptember 7., 1999. október 15. vagy 2001. május 26. napjával

a jármûnyilvántartásban fiktív kivonás jelzéssel kerültek ellátásra, a jelzés elhelyezésének a napjától a forgalomból

végleg kivontnak kell tekinteni. Ha az ily módon végleg kivont jármûvel kapcsolatosan kérelemre közlekedési

igazgatási eljárás indul, a jármû forgalomban lévõnek tekintendõ.
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(9) A 2005. január 1-je elõtt kiadott X betûjelû rendszámtáblával annak kiadásakor megjelölt üzemeltetés cél fennállásáig

lehet közlekedni, azonban a jármûvet át kell rendszámozni a rendszámtáblával kapcsolatos közlekedési ügyintézés

alkalmával, vagy kérelemre.

(10) 2009. április 1-je elõtt kiadott C kezdõ betûjelû különleges rendszámtáblával ellátott jármûvel annak az – ügyfél

kérelme alapján, illetve a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére irányuló közlekedési

igazgatási eljárás során történõ – átrendszámozásáig lehet közlekedni.

(11) A 3. melléklet I. pontjában meghatározott életkori feltételeket 2013. január 18-át követõen a 2013. január 18-áig teljes

körû vizsgát tettek vonatkozásában továbbra is alkalmazni kell.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés

121. § Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetõi engedélyekrõl szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi

irányelv, és az azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv és 2008/65/EK bizottsági irányelv,

b) az elhasználódott jármûvekrõl szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

c) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetõi engedélyekrõl szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdése, 2. cikk (1) és (2) bekezdése, 3. cikk (1) és (2) bekezdése,

4. cikk (1)–(6) bekezdése, 5. cikk (1) bekezdése, 6. cikk (1)–(3) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja, (2) és

(3) bekezdése és (5) bekezdés a)–c) pontja, 11. cikk (1) bekezdése és (2)–(6) bekezdése, 12. cikke, 13. cikke,

15. cikke, 16. cikk (1) és (2) bekezdése, I. Melléklete.

30. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

122. § (1) Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú

kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 1–5. §-a.

(2) Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú

kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet.

(3) Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és

visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet.

(4) Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és

visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet.

(5) 2013. január 18-án hatályát veszti az 1., a 3. és a 6. melléklet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák

„A” kategória – motorkerékpár

„A” korlátozott kategória – legfeljebb 25 kW teljesítményû és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg
arányt meg nem haladó motorkerékpár

„A1” alkategória – a 125 cm3 hengerûrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem
haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár

„B” kategória a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegû
gépkocsi, amelyben a vezetõülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülõhely
van.
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó (könnyû) pótkocsiból álló jármûszerelvény.
E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 4250 kg.
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló jármûszerelvény, feltéve,
hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg
a vontató jármû saját tömegét. E jármûszerelvény megengedett
legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

„C” kategória – az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen
gépkocsiból és könnyû pótkocsiból álló jármûszerelvény

„C1” alkategória – az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek
megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem
több mint 7500 kg, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyû pótkocsiból
álló jármûszerelvény

„D” kategória – az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyû pótkocsiból álló
jármûszerelvény

„D1” alkategória – az autóbusz, amelyben a vezetõülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülõhely
van, valamint az ilyen autóbuszból és könnyû pótkocsiból álló
jármûszerelvény

„E” kategória – gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló jármûszerelvény (csak kombinált
kategóriaként adható ki),
– kombinált kategóriák:
a) „B+E”: „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény a „B” jármûkategória c) pontjában meghatározottak
kivételével;
b) „C1 +E”: A „C1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból
álló jármûszerelvény, feltéve, hogy a jármûszerelvény megengedett
legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg
a vontató jármû saját tömegét;
c) „C+E”: A „C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény;

d) „D1+E”: A „D1” alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból
álló jármûszerelvény, feltéve, hogy a jármûszerelvény megengedett
legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot,
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg
a vontató jármû saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra
használják;
e) „D+E”: „D” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják
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Nemzeti kategóriák

„K” kategória – kerti traktor
– állati erõvel vont jármû

„T” kategória – mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– lassú jármû és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

„M” kategória – segédmotoros kerékpár
– állati erõvel vont jármû hajtására
– kerti traktor (16. életév betöltése után)

„TR” trolibusz – trolibusz
– mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– segédmotoros kerékpár
– lassú jármû és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

„V” kategória – kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

Megjegyzés:

A mellékletben szereplõ közúti jármûvek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak.
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2. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák

a 2006/126/EK irányelvnek megfelelõen 2013. január 19-tõl

„AM” kategória Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekû segédmotoros
kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekû segédmotoros kerékpárok
(L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve
azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy
azzal megegyezik), és az alábbi jellemzõkkel rendelkeznek:
a) kétkerekû típusnál a motor:
– hengerûrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsõégésû motorok
esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több
4 kW-nál elektromos motor esetében;
b) háromkerekû típusnál a motor:
– hengerûrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külsõ gyújtású motorok
esetében,
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsõégésû
motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több
4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyû négykerekû motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege
kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó
legnagyobb tervezési sebességû elektromos jármûvek esetében az
akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
– hengerûrtartalma nem nagyobb 50 cm3

�-nél a külsõ gyújtású motorok
esetében;
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsõégésû
motorok esetében, vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több
4 kW-nál elektromos motorok esetében.

„A1” alkategória – olyan motorkerékpár, amelyek hengerûrtartalma a 125 cm3-t,
teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot
nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye
a 15 kW-ot nem haladja meg

„A2” alkategória – olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/
tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem
kétszer akkora teljesítményû jármûbõl alakítottak át

„A” korlátozott kategória – legfeljebb 25 kW teljesítményû és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg
arányt meg nem haladó motorkerékpár

„A” kategória – olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába,
az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek
teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja

Gépjármûvek

„B1” alkategória – négykerekû motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja
meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt jármûvek esetében
az 550 kg-ot), az elektromos jármûvek esetében az akkumulátorok tömegét
nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja
meg a 15 kW-ot; ezek a jármûvek motoros tricikliknek minõsülnek, és
teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre
alkalmazandó mûszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben
ettõl eltérõ rendelkezés szerepel
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„B” kategória a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegû
gépkocsi, amely a vezetõn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett
és gyártott gépjármû
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó (könnyû) pótkocsiból álló jármûszerelvény.
E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 4250 kg
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló jármûszerelvény, feltéve,
hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg
a vontató jármû saját tömegét. E jármûszerelvény megengedett
legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg

„B+E” kategória – „B” kategóriába tartozó vontató jármû és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan
szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

„C1” alkategória – nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de
legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegû, és a vezetõn
kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármû,
valamint az ilyen gépkocsiból és könnyû pótkocsiból álló jármûszerelvény

„C1+E” alkategória – „C1” kategóriába tartozó jármûbõl és nehéz pótkocsiból álló olyan
jármûszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege
a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá
– olyan jármûszerelvény, amelyben a vontató jármû a „B” kategóriába
tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb
össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett
legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg

„C” kategória – nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegû, és a vezetõn kívül legfeljebb nyolc
utas szállítására tervezett és gyártott gépjármû, valamint az ilyen
gépkocsiból és könnyû pótkocsiból álló jármûszerelvény

„C+E” alkategória – a „C” kategóriába sorolt gépjármûbõl és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény

„D1” alkategória – a vezetõn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott,
8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjármûvek; „D1”
kategóriába tartozó gépjármû és könnyû pótkocsiból álló jármûszerelvény

„D1+E” alkategória – „D1” kategóriába tartozó gépjármûbõl és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény

„D” kategória – a vezetõn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott
gépjármûvek; a D kategóriába tartozó gépjármûbõl és könnyû pótkocsiból
álló jármûszerelvény

„D+E” kategória „D” kategóriába tartozó gépjármûbõl és nehéz pótkocsiból álló
jármûszerelvény

„TR” trolibusz meghatározás a nemzeti kategóriáknál

Nemzeti kategóriák

„K” kategória – kerti traktor
– állati erõvel vont jármû

„T” kategória – mezõgazdasági vontató (mezõgazdasági és erdészeti traktor) és két
nehéz pótkocsi
– lassú jármû és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

„M” kategória – segédmotoros kerékpár (a négykerekû segédmotoros kerékpár
kivételével)
– állati erõvel vont jármû hajtására
– kerti traktor (16. életév betöltése után)
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„TR” trolibusz – trolibusz
– mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– segédmotoros kerékpár
– lassú jármû és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

„V” kategória – kerti traktor
– állati erõvel vont jármû hajtására

Megjegyzés:

A mellékletben szereplõ közúti jármûvek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak.

3. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetõi engedély egészségügyi érvényességének lejártát követõen is vezethetõ jármûvek

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)

– lassú jármû és pótkocsija

– kerti traktor

– állati erõvel vont jármû

„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– mezõgazdasági vontató és könnyû pótkocsija

„B+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– mezõgazdasági vontató és egy pótkocsija

„C+E” vagy „C1+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

– segédmotoros kerékpár

– lassú jármû és pótkocsija

– kerti traktor

– állati erõvel vont jármû

„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:

– kerti traktor

– állati erõvel vont jármû.
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4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetõi engedély egészségügyi érvényességének lejártát követõen is vezethetõ jármûvek
a 2006/126/EK irányelvnek megfelelõen 2013. január 19-tõl

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
– lassú jármû és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû

„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezõgazdasági vontató és könnyû pótkocsija
„B+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezõgazdasági vontató és egy pótkocsija

„C+E” vagy „C1+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezõgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezõgazdasági vontató és könnyû pótkocsija
– segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
– lassú jármû és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû

„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– kerti traktor
– állati erõvel vont jármû

5. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A.
A 2000. december 31-ig kiadott vezetõi engedély tartalmi elemei

H

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

PERMIS DE CONDUIRE

VEZETÕI ENGEDÉLY

1. Név:
2. Leánykori neve:
3. Születési helye:
Ideje: ......... év .................. hó ......... nap
4. Anyja neve:
5. Kelt, 20... év ........ hó ........ nap
6. P. H.
7. Hatósági aláírás:
8. Fénykép helye:
9. Hivatalos bejegyzések:
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10. „A” Motorkerékpár V. i. ...

11. „B” 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegû gépjármû szem. száll. max. 9 fõ, pótkocsival V. i....

12. „C” 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegû áruszállításra használt gépjármû könnyû pótkocsival

V. i. ...

13. „D” az „A” és „B” kategóriába nem tartozó személyszállításra szolgáló gépjármûvek könnyû pótkocsival V. i. ...

14. „E”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt jármûvek nehéz pótkocsival is V. i. ...

15. „F” V. i. ...

16. Érvényes 19.....-tõl 20......-ig

P. H.

Aláírás

B.

A kártya formátumú, 2001. január 1-jétõl bevezetett vezetõi engedély tartalmi elemei

H

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

PERMIS DE CONDUIRE

VEZETÕI ENGEDÉLY

Elsõ oldal:

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely, születési idõ

4. a) Kibocsátási dátum

4. b) Érvényességi idõ

4. c) Kibocsátó hatóság

5. Sorszám

6. Fénykép

7. Aláírás

9. Érvényességi kategóriák

Második oldal:

9. Érvényességi kategóriák

10. Vizsga idõpontja

11. Kategória érvényessége

12. Korlátozás kódja

13. (Külföldi hatóságok bejegyzései részére fenntartott hely)

14. (Egyéb információk részére fenntartott hely)

Az elsõ és a második oldalon megjelenõ – az 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12. számok magyarázata

Sorszám
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C.

A kártya formátumú, a vezetõi engedélyekrõl szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról szóló,

a Tanács 96/47/EK irányelvének figyelembevételével kiadott vezetõi engedély tartalmi elemei és formai

követelményei 2005. április 19-ét követõen

1. A vezetõi engedély fizikai jellemzõi megfelelnek az MSZ-ISO 7810 és az MSZ-ISO 7816-1 szabványnak.

2. Az engedély kétoldalas (kártya formátumú).

Az engedély elsõ oldalán a következõk szerepelnek:

VEZETÕI ENGEDÉLY (nyomtatott nagy betûkkel magyar nyelven);

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG (felirat nyomtatott nagy betûkkel);

H (betû mint a kiállító ország megkülönböztetõ jele kék alapon, negatívba nyomtatva, tizenkét sárga csillaggal

körülvéve).

A kiállított engedély egyedi adatai:

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely, születési idõ

4. a) Kibocsátási dátum

b) Érvényességi idõ

c) Kibocsátó hatóság

5. Sorszám

6. Fénykép

7. Aláírás

9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)].

Európai Közösségi Modell (kifejezés magyar nyelven, valamint a „vezetõi engedély” kifejezés az Európai Közösség

többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva).

Az engedély második oldalán a következõk szerepelnek:

9. Érvényességi kategóriák

10. Vizsga idõpontja

11. Kategória érvényessége

12. Korlátozás kódja

A kódok a következõk:

– 1–99 kódok:

harmonizált közösségi kódok,

– 100 és 100 feletti kódok:

nemzeti kódok, melyek csak Magyarország területén érvényesek

13. (Külföldi hatóságok bejegyzései részére fenntartott hely)

14. (Egyéb információk részére fenntartott hely)

Az elsõ és a második oldalon megjelenõ – az 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12. számok magyarázata

Sorszám

D.

A kártya formátumú – a vezetõi engedélyekrõl szóló 2006/126/EK irányelvnek megfelelõ – vezetõi

engedély tartalmi elemei és formai követelményei 2013. január 19-ét követõen

1. A vezetõi engedély fizikai jellemzõi megfelelnek az MSZ-ISO 7810 és az MSZ-ISO 7816-1 szabványnak.

1.1. A vezetõi engedély fizikai biztonsága:

A vezetõi engedélyek fizikai biztonságára veszélyt jelentenek az alábbiak:

hamis kártyák elõállítása: olyan – újonnan vagy eredeti okmány másolataként elõállított – tárgy létrehozása, amely

nagymértékben hasonlít az okmányra;

tárgyi változtatás: az eredeti okmány valamely jellemzõjének megváltoztatása, például az okmányon feltüntetett

adatok valamelyikének módosítása.
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A teljes biztonság a rendszer egészében rejlik, amely magában foglalja a kérelmezési eljárást, az adattovábbítást,

a kártya hordozóanyagát, a nyomtatási technikát, a különbözõ biztonsági elemek minimális együttesét és a testre

szabás folyamatát.

a) A vezetõi engedélyek készítésére felhasznált anyagot az alábbi technikák (kötelezõ biztonsági elemek) alkalmazása

által kell védetté tenni a hamisítás ellen:

aa) a kártyatest UV-fény alatt sötét;

ab) biztonsági alnyomat-minta, amelyet többszínû biztonsági festékkel végzett írisznyomtatás, illetve pozitív vagy

negatív guilloche-nyomtatás alkalmazása által védenek a szkennelés, nyomtatás vagy másolás útján történõ hamisítás

ellen; a minta nem állhat alapszínekbõl (CMYK), hanem legalább két különleges színbõl álló összetett mintázatot és

mikrobetût kell tartalmaznia;

ac) optikailag változó elemek, amelyek megfelelõ védelmet biztosítanak a fényképmásolás és -hamisítás ellen;

ad) lézergravírozás;

ae) a fénykép körül a biztonsági háttérminta és a fénykép legalább a fénykép szélén átfedi egymást (gyengített minta).

b) Ezen kívül a vezetõi engedély kártyát az elõállítás során legalább három, alább felsorolt technika alkalmazásával

(kiegészítõ biztonsági elemek) kell védetté tenni a hamisítás ellen:

ba) színváltó festékek,

bb) termokróm festék,

bc) egyedi hologramok,

bd) változó lézerképek,

be) látható és átlátszó, UV-fényben fluoreszkáló festék,

bf) irizáló nyomtatás,

bg) digitális vízjel a háttérben,

bh) infravörös vagy foszforeszkáló pigmentek,

bi) domborított írásjelek, szimbólumok vagy minták.

2. Az engedély kétoldalas (kártya formátumú).

Az engedély elsõ oldalán a következõk szerepelnek:

VEZETÕI ENGEDÉLY (nyomtatott nagy betûkkel magyar nyelven);

MAGYARORSZÁG (felirat nyomtatott nagy betûkkel);

H (betû mint a kiállító ország megkülönböztetõ jele kék alapon, negatívba nyomtatva, tizenkét sárga csillaggal

körülvéve).

A kiállított engedély egyedi adatai:

1. Családi név

2. Utónév

3. Születési hely, születési idõ

4. a) Kibocsátási dátum

b) Érvényességi idõ

c) Kibocsátó hatóság

5. Sorszám

6. Fénykép

7. Aláírás

9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)];

Európai Közösségi Modell (kifejezés magyar nyelven, valamint a „vezetõi engedély” kifejezés az Európai Közösség

többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva).

Az engedély második oldalán a következõk szerepelnek:

9. Érvényességi kategóriák

10. Vizsga idõpontja

11. Kategória érvényessége

12. Korlátozás kódja

A kódok a következõk:

– 1–99 kódok:

harmonizált közösségi kódok,
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 – 100 és 100 feletti kódok:
 nemzeti kódok, melyek csak a Magyarország területén érvényesek
13. (Külföldi hatóságok bejegyzései részére fenntartott hely)
14. (Egyéb információk részére fenntartott hely)
Az elsõ és a második oldalon megjelenõ – az 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12. számok magyarázata
Sorszám

6. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Jármûvezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei

I. Életkori feltételek
1. 14. életév az „M” kategóriába tartozó jármû vezetésére.
2. 16. életév az „A1” alkategóriába tartozó gépjármû, a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármû vezetésére.
3. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére.
4. 18. életév az „A” korlátozott, a „C”, „C1”, „B+E”, „C+E” és a „C1+E” kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó
gépjármû vezetésére.
5. 20. életév a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármû vezetésére.
6. 21. életév a „D”, „D1”, „D+E”, „D1+E” kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármû vezetésére.
7. 21. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési
jogosultság 18. életév betöltésétõl bejegyezhetõ, ha a gépjármûvezetõ legalább két éve rendelkezik „A” korlátozott
kategóriára vagy „A1” alkategóriára jogosító érvényes engedéllyel.
8. „D” kategóriába vagy a „D1” alkategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító engedély, kizárólag a Magyar
Honvédség kezelésében lévõ autóbuszok belföldön történõ vezetésére való korlátozással, a 18. életév betöltésétõl is
kiadható, amennyiben a jármûvezetõ a „D1” alkategória megszerzése esetén már „B” kategóriára érvényes
bejegyzéssel, továbbá „D” kategória megszerzése esetén „B” és „C” kategóriára érvényes bejegyzésekkel rendelkezik.
A vezetõi engedélybe bejegyzett korlátozást a 21. életév betöltése után kérelemre a vezetõi engedély cseréjével
törölni kell.

II. Jártassági feltételek
1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni,
a) aki legalább két éve rendelkezik „A korlátozott” kategóriába vagy „A1” alkategóriába tartozó gépjármûre
érvényesített bejegyzéssel, valamint annak,
b) aki a 21. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemzõ vezetõi jártasságáról és magatartásáról.
2. A „C” kategóriába, a „C1”, „D1” alkategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek
lehet érvényesíteni, aki „B” kategóriába tartozó jármûvek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
3. A „D” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki
„C” kategóriába érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
4. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthetõ, aki már jogosult a vonó
gépjármû vezetésére.
4.1. A „C1” alkategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához és a „D1” alkategóriához.
4.2. A „D1” alkategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához.
4.3. A „C” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes mindazon kategóriákhoz, alkategóriákhoz,
amelyek a vezetõi engedélyben érvényesítve vannak.
4.4. A „D” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához és a „D1” alkategóriához.
4.5. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a jármûvezetõ a feltételül szabott
jármûkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.
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7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Jármûvezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei
a 2006/126/EK irányelvnek megfelelõen 2013. január 19-tõl

I. Életkori feltételek
1. 14. életév az „M” kategóriába tartozó jármû vezetésére.
2. 16. életév az „AM” kategóriába tartozó jármû vezetésére
3. 16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármû vezetésére.
4. 16. életév az „A1” és „B1” alkategóriába tartozó gépjármû vezetésére
5. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére.
6. 18. életév az „A2”, az „A” korlátozott, a „C1” és „BE” alkategóriába tartozó gépjármû vezetésére.
7. 20. életév 
7.1. a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármû vezetésére,
7.2. az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési
gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetõi engedéllyel csak olyan motoros tricikli
vezethetõ, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
8. 21. életév a „C”, a „C+E”, a „D1” és a „D1+E” kategóriába (al-, kombinált kategóriába) tartozó gépjármû vezetésére.
9. 21. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére.
10. 24. életév 
10.1. a „D” és a „D+E” kategóriába tartozó jármû vezetésére,
10.2. az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, elõzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.
11. A „C” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétõl, a „D” kategóriába
tartozó gépjármû vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétõl is kiadható kizárólag az alábbi jármûvek
vonatkozásában:
a) a tûzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt jármûvek;
b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett jármûvek vezetésére.
A 8., valamint a 10. pont szerinti életkor betöltéséig a fenti célú jármûvek vezetésére bejegyzett „C” és/vagy „D”
kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

II. Jártassági feltételek
1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni,
a) aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjármûre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak
b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemzõ vezetõi jártasságáról és magatartásáról.
2. A „C1”, „D1” alkategóriába, a „C”, „D” kategóriába tartozó gépjármû vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni, aki „B” kategóriába tartozó jármûvek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már
rendelkezik.
3. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthetõ, aki már jogosult a vonó
gépjármû vezetésére.
4. A „C1+E”, a „C+E”, a „D1+E” és a „D+E” kategóriájú vezetõi engedélyek a „B+E” kategóriájú jármûszerelvényekre is
érvényesek.
5. A „C+E” kategóriájú vezetõi engedélyek érvényesek „D+E” kategóriára is, amennyiben a vezetõi engedély birtokosa
jogosult „D” kategóriájú jármûvek vezetésére.
6. A „C+E” és a „D+E” kategóriájú vezetõi engedélyek a „C1+E”, illetve a „D1+E” kategóriájú jármûszerelvényekre is
érvényesek.
7. Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetõi engedély érvényes az AM kategóriájú jármûvekre. 
8. Az „A2” alkategóriájú vezetõi engedélyek az „A1” alkategóriára is érvényesek.
9. Az „A”, „B”, „C” és a „D” kategóriájú vezetõi engedélyek érvényesek az „A1”, „A2”, „B1”, „C1” és a „D1” alkategóriára is.
A magyar vezetõi engedélyen nem kerül feltüntetésre, hogy a vezetõi engedély jogosítottja a fenti jármûvek
vezetésére jogosult.
10. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a jármûvezetõ a feltételül szabott
jármûkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.
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8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kártya formátumú vezetõi engedélybe bejegyezhetõ kódok jegyzéke

01 Látásképesség korrekciója és/vagy védelme

01. 01. szemüveg

01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék

01. 03. védõszemüveg

01. 04. homályos lencse

01. 05. szemtakaró

01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse

02 Hallókészülék, beszédjavító/segítõ eszközök

02. 01. hallókészülék egy fülben

02. 02. hallókészülék mindkét fülben

03 Mûvégtagok

03. 01. felsõ mûvégtag(ok)

03. 02. alsó mûvégtag(ok)

04

05 Gépjármûvezetés korlátozása egészségi okok miatt (kötelezõ alkódok)

05. 01. csak nappali vezetésre korlátozva (pl. napkelte után 1 óra és naplemente elõtt 1 óra közötti

idõszakban)

05. 02. gépjármû-vezetési korlátozás a vezetõ lakásától meghatározott távolságig vagy városon, egy adott

településen belül

05. 03. gépjármûvezetés utasok nélkül

05. 04. gépjármûvezetés sebességkorlátozással

05. 05. gépjármûvezetés kizárólag egy vezetõi engedéllyel rendelkezõ személy jelenlétében

05. 06. pótkocsi vontatása nem engedélyezett

05. 07. a gépjármûvezetés autópályán nem engedélyezett

05. 08. szeszesital-fogyasztás tilalma

10 Erõátvitel átalakítása

10. 01. kézi mûködtetésû erõátvitel

10. 02. tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel mûködtetett sebességváltókar)

nélküli jármûvek

10. 03. elektronikus vezérlésû erõátvitel

10. 04. átalakított sebességváltókar

10. 05. szekunder sebességváltómû nélkül

15 Tengelykapcsoló átalakítása

15. 01. átalakított tengelykapcsoló-pedál

15. 02. kézi mûködtetésû tengelykapcsoló

15. 03. automata tengelykapcsoló

15. 04. kiiktatható/lehajtható tengelykapcsoló-pedál

20 Fékrendszer átalakítása

20. 01. átalakított fékpedál

20. 02. megnagyobbított fékpedál

20. 03. bal lábbal mûködtethetõ fékpedál

20. 04. cipõtalphoz illeszthetõ fékpedál

20. 05. megdöntött fékpedál

20. 06. kézi mûködtetésû szervofék (átalakított)

20. 07. megnövelt hatásfokú szervofék használata

20. 08. szervofékbe épített megnövelt hatásfokú vészfék használata

20. 09. átalakított kézifék

20. 10. elektromos mûködtetésû kézifék

20. 11. lábbal mûködtethetõ (átalakított) kézifék
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20. 12. kiiktatható/lehajtható fékpedál

20. 13. térddel mûködtethetõ fék

20. 14. elektromos mûködtetésû szervofék

25 Átalakított gázpedál

25. 01. átalakított gázpedál

25. 02. a cipõtalphoz illeszthetõ gázpedál

25. 03. megdöntött gázpedál

25. 04. kézi mûködtetésû gázadagoló (gázkar)

25. 05. térddel mûködtethetõ gázpedál

25. 06. szervo rásegítéses gázpedál

25. 07. a fékpedáltól balra elhelyezett gázpedál

25. 08. baloldalt elhelyezett gázpedál

25. 09. kiiktatható/lehajtható gázpedál

30 Átalakított kombinált fék-gázpedál

30. 01. párhuzamos pedálok

30. 02. azonos (vagy majdnem azonos) síkban elhelyezett pedálok

30. 03. síkban elcsúsztatható gáz- és fékpedál

30. 04. síkban elcsúsztatható, magasított gáz- és fékpedál

30. 05. kiiktatható/lehajtható gáz- és fékpedál

30. 06. megemelt padlózat

30. 07. fékpedál mellett megfelelõ távolság hagyása

30. 08. fékpedál mellett a mûvégtagnak megfelelõ távolság hagyása

30. 09. fék- és gázpedál elõtt távolság hagyása

30. 10. sarok- vagy lábfejtartó

30. 11. elektromos mûködtetésû fék- és gázpedál

35 Átalakított kezelõgombok (világításkapcsoló, ablaktörlõ-mosó, kürt, irányjelzõ stb.)

35. 01. vezetést és ellenõrzést nem akadályozó kezelõgombok

35. 02. a kormánykerék elengedése nélkül mûködtethetõ kezelõgombok

35. 03. bal kézzel a kormány elengedése nélkül mûködtethetõ kezelõgombok

35. 04. jobb kézzel a kormány elengedése nélkül mûködtethetõ kezelõgombok

35. 05. a kormány, a kombinált fék- és gázpedál mechanizmusok kezelése mellett mûködtethetõ

kezelõgombok

40 Átalakított kormányszerkezet

40. 01. hagyományos szervokormány

40. 02. megnövelt hatásfokú szervokormány

40. 03. kormányszerkezet mûködtetése speciális biztonsági rásegítõ rendszerrel

40. 04. meghosszabbított kormányszerkezet mûködtetése speciális biztonsági rásegítõ rendszerrel

40. 05. átalakított kormánykerék

40. 06. megdöntött kormánykerék

40. 07. függõleges kormánykerék

40. 08. vízszintes kormánykerék

40. 09. lábbal mûködtetett kormány

40. 10. alternatív átalakított kormányzás (pl. joystick stb.)

40. 11. markolat a kormánykeréken

40. 12. kéztámasszal ellátott kormánykerék

40. 13. állítható kéztámasszal ellátott kormánykerék

42 Átalakított visszapillantó tükör

42. 01. külsõ (jobb vagy bal oldali) visszapillantó tükör

42. 02. a sárvédõre szerelt külsõ visszapillantó tükör

42. 03. belsõ kiegészítõ visszapillantó tükör a forgalom megfigyelésére

42. 04. belsõ panoráma tükör

42. 05. holttér ellenõrzésére felszerelt visszapillantó tükör

42. 06. elektromos mûködtetésû külsõ visszapillantó tükör
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43 Átalakított vezetõülés

43. 01. a megfelelõ kilátáshoz szükséges magasságú, a kormánytól és pedáloktól megfelelõ távolságban

elhelyezett vezetõülés

43. 02. testre szabott vezetõülés

43. 03. vezetõülés oldalsó támaszokkal az ülõhelyzet stabilitásának biztosítására

43. 04. kartámlával felszerelt vezetõülés

43. 05. megnövelt mértékben elõre-hátra csúsztatható vezetõülés

43. 06. átalakított biztonsági övek

43. 07. négy ponton rögzített biztonsági öv

44 Átalakított motorkerékpárok

44. 01. egyesített kézzel/lábbal mûködtethetõ fékrendszer

44. 02. átalakított, kézi mûködtetésû fék (elsõ kerék)

44. 03. átalakított, lábbal mûködtethetõ fék (hátsó kerék)

44. 04. átalakított, kézi mûködtetésû gázadagoló

44. 05. kézi mûködtetésû sebességváltó és tengelykapcsoló (átalakított)

44. 06. átalakított visszapillantó tükör

44. 07. átalakított kapcsolók (irányjelzõk, féklámpa stb.)

44. 08. átalakított ülésmagasság, amely lehetõvé teszi, hogy ülõhelyzetben a vezetõ két lába egyidejûleg

leérjen a földre

45 Kizárólag oldalkocsis motorkerékpárok

50 Meghatározott jármûre/alvázszámra vonatkozó korlátozás

51 Meghatározott jármûre/forgalmi rendszámra vonatkozó korlátozás

55 Kombinált jármûmódosítások

70 Másik ország által kibocsátott vezetõi engedély cseréje

71 A vezetõi engedély másodpéldánya

72 „A” kategóriás, legfeljebb 125 cm3 hengerûrtartalmú és legfeljebb 11 kW teljesítményû hajtómotorral ellátott

motorkerékpárokra korlátozva (A1)

73 „B” kategóriás három- vagy négykerekû jármûvekre korlátozva (B1)

74 „C” kategóriás, legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegû jármûvekre korlátozva (C1)

75 „D” kategóriás, a vezetõ ülésén kívül legfeljebb 16 üléssel rendelkezõ jármûvekre korlátozva (D1)

76 „C1” alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló jármûszerelvény, feltéve, hogy

a jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és

a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó jármû saját tömegét (C1+E)

77 a „D1” alkategóriába tartozó gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló jármûszerelvény megengedett

legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb

össztömege nem haladja meg a vonó jármû saját tömegét, továbbá a pótkocsit nem személyszállításra

használják. (D1+E)

78 csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel mûködtetett sebességváltókar) nélküli

jármûvekre érvényes

79 A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkezõ jármûvekre korlátozva (a direktíva szerint)

95. A 2003/59/EK irányelvben elõírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelõ

szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal (Gépjármûvezetõ Képesítési Igazolvánnyal)

rendelkezõ gépjármûvezetõ

96. A 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsiból és 750 kg megengedett

legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyû) pótkocsiból álló jármûszerelvény

(amelynek megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg)

vezetésére jogosító jártassági és magatartási vizsgát letevõ gépjármûvezetõ.

100 Gépjármûvezetésre egészségügyi szempontból alkalmatlan

101 1. egészségügyi csoportban alkalmas

102 2. egészségügyi csoportban alkalmas

103 2. egészségügyi csoportban alkalmatlan

104 Csoportos személyszállítást nem végezhet
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105 Megkülönböztetõ jelzést használó jármûvet nem vezethet

110 Tartalék szemüveg tartása kötelezõ

111 Kétoldali visszapillantó tükör kötelezõ

130 Mozgásszervi okok miatt csak a vezetõi engedély részét képezõ mellékletben meghatározott feltételekkel

vezethet

131 Csak a vezetõi engedély részét képezõ mellékletben megjelölt típusú jármûvet vezethet

132 Csak a vezetõi engedély részét képezõ mellékletben meghatározott módon átalakított jármûvet vezethet

133 Csak a vezetõi engedély részét képezõ mellékletben meghatározott segédberendezéssel ellátott jármûvet

vezethet

181 Kezdõ vezetõi engedély minõsítés meghosszabbítása

182 „A” korlátozott kategória

183 Nemzetközi kategóriától eltiltva

184 Jármûfajtától eltiltva

185 „T” kategóriába tartozó mezõgazdasági vontató könnyû pótkocsival

186 „K” kategóriában meghatározott jármûveken kívül lassú jármûvet és pótkocsiját is vezetheti

187 „T” kategóriába tartozó mezõgazdasági vontató pótkocsival

270 A Magyar Honvédség kezelésében lévõ autóbusz vezetéséhez külön jogszabály alapján megszerzett

vezetési jogosultság, a 21. életév betöltését követõen egyéb autóbuszok vezetésére is jogosít

9. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A nemzetközi gépjármû-vezetõi engedély tartalmi elemei

MAGYARORSZÁG

H

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMÛ KÖZLEKEDÉS

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMÛ-VEZETÕI ENGEDÉLY

1. Szám:

2. 1968. november 8-i közúti közlekedési egyezmény

3. Érvényes: ...........-ig

4. Kibocsátotta:

5. Kibocsátás helye:

6. Kibocsátás idõpontja:

7. Nemzetközi vezetõi engedély száma:

8. P. H.

9. Kibocsátó hatóság aláírása

10. A VEZETÕRE VONATKOZÓ ADATOK

11. Név:

12. Utónév:

13. Születési hely:

14. Születési idõ:

15. Lakhely:

16. JÁRMÛKATEGÓRIÁK, MELYEKRE AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYES

17. Motorkerékpárok. „A”

18. Az „A” kategóriába nem tartozó gépjármûvek, melyeknek engedélyezett legnagyobb súlya 3500 kg-ot nem haladja

meg, és az ülõhelyek száma – a vezetõ ülését nem számítva – nem több mint nyolc. „B”

19. Áruszállításra használt gépjármûvek, melyeknek megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ot

meghaladja. „C”

20. Személyszállításra használt gépjármûvek, melyeknek – a vezetõ ülését nem számítva – több mint nyolc ülõhely

van. „D”
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21. Gépjármûszerelvények, melyeknél a vontató gépjármû megfelel a „B”, „C” vagy „D” kategóriáknak – melyre

a vezetõ fel van jogosítva –, de maga a gépjármûszerelvény nem felel meg a kategóriák egyikének sem „E”

22. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

23. Jelen engedély nem érvényes a Magyarország területén való közlekedésre.

24. Érvényes valamennyi többi Szerzõdõ Állam területén. Azoknak a jármûkategóriáknak a megjelölése, melyeknek

vezetésére az engedély érvényes, a könyvecske utolsó oldalán található.

25. Szerzõdõ Államok:

26. Jelen engedély nem menti fel tulajdonosát attól a kötelezettségtõl, hogy minden államban, ahol közlekedik,

alkalmazkodjék azokhoz a törvényekhez és szabályokhoz, melyek valamely foglalkozás megkezdésére vagy ûzésére

vonatkoznak. Különösképpen az engedély érvényét veszti abban az államban, melynek területén az engedély

jogosítottja állandó lakhelyet szerez.

27. „A”

28. „B”

29. „C”

30. „D”

31. „E”

32. Photographie

33. Signature dutitulaire

34. EXCLUSIONS:

35–36. Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire de jusqu’au A le

10. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Ideiglenes vezetõi engedély tartalmi elemei

MAGYARORSZÁG

IDEIGLENES VEZETÕI ENGEDÉLY

Szám:

1. Név

2. Leánykori név

3. Születési hely, idõ

4. Anyja neve

5. Állampolgárság

6. Kiállító hatóság megnevezése

7. Kiállítás helye, kelte

8. Érvényességi idõ

9. Jármûkategóriák

10. Korlátozások
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11. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Közúti jármûvek fényvisszaverõ rendszámtábláinak mûszaki leírása

I. A rendszámtábla típusai, méretei és anyaga

1. A rendszámtábla típusai: „A”, „B”, „C”, „D” és „E”

A rendszámtábla méretei:

Rendszámtábla
típusok

Hosszúság
mm

Szélesség
mm

Keretvastagság
mm

Betûmagasság
mm

Domborítási
magasság

mm

„A” típus 520 110 4,5 77 1,8

„B” típus 240 130 4 49 1,8

„C” típus 280 200 4,5 77 1,8

„D” típus 520 110 4,5 77 0

„E” típus 108 134 3 30 1,8

Tûréshatárok ±2,5 ±2,5 ±1 ±1 ±0,4

2. A rendszámtábla anyaga az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtábla esetén fényvisszaverõ fóliával bevont

alumínium lemez, a „D” típusú rendszámtábla esetén öntapadó fényvisszaverõ fólia. A fényvisszaverõ fólia az

MSZ 9620/8 szerint meghatározott anyag.

„A” típusú rendszámtábla rajzai:

1. ábra

„B” típusú rendszámtábla rajzai:

2. ábra
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„C” típusú rendszámtábla rajzai:

3. ábra

„D” típusú rendszámtábla rajzai:

4. ábra

„E” típusú rendszámtábla rajzai:

5. ábra
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II. A rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

1. Az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtábla széle a betû- és számjegycsoportokkal azonos színû és kivitelû,

domborított kerettel merevített. A „D” típusú öntapadó fólia rendszámtábla a betû- és számjegycsoportokkal azonos

színû és kivitelû, nyomtatott kerettel rendelkezik.

2. Az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel domborított és színezett kivitelûek.

A „D” típusú öntapadó fólia rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel nyomtatott kivitelûek. A domborított

perem szélének, illetve a rendszámon lévõ domborított betûk, számjegyek és a kötõjel szélének a rendszámtábla

síkjával bezárt szöge 90°-tól eltérhet.

Rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

6. ábra

III. A tagállamjelzés kialakítása, méretei és elhelyezése

A tagállamjelzést a rendszámtábla bal szélén, külön mezõben, nyomtatott fényvisszaverõ grafikával kell feltüntetni.

Ez a nyomtatott grafikai elem képezze a fényvisszaverõ fólia alkotórészét (implantált vagy beépített grafika).

A tagállamjelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia

fényvisszaverõ szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

„A” és „B” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

7. ábra
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„C” és „D” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

8. ábra

„E” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

9. ábra

IV. A rendszámtábla betûi és számjegyei

1. Az „A”, „B”, „C”, „D” és „E” típusú rendszámtáblán lévõ betûk és számjegyek függõleges középvonala essen egybe

az elhelyezésükre szolgáló mezõk függõleges középvonalával. A rendszámtáblán alkalmazott érvényesítõ címkék

esztétikus elhelyezése érdekében a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek, valamint a tagállamjelzés közötti,

illetve a domborított keret, valamint a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek közötti méretek legfeljebb

±10 mm-rel változtathatók.

Az egyes rendszámtábla típusoknál alkalmazott betûk és számjegyek méretei:

Rendszámtábla típusok Betûk és számok magassága
Betûk szélessége

mm
Számok szélessége

mm

„A” típus 77 55 44

„B” típus 49 35 28

„C” típus 77 55 44

„D” típus 77 55 44

„E” típus 30 21,4 17,1
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2. „A”, „B”, „C”, „D” és „E” típusú rendszámtáblák karakterkészlete

10. ábra

V. Szín- és fénytechnikai követelmények

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betû- és számcsoportok, valamint a keret és a kötõjel fekete, az Európai

Közösség tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betû.

2. A fehér, a kék és a sárga színû felület fényvisszaverõ, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék és a sárga

színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverõ bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges

felületszínekre vonatkozó elõírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysûrûségi tényezõje legalább:

– a fehér 0,35

– a kék 0,01

– a sárga 0,27

– a feketéé pedig legfeljebb 0,03.

A rendszámtábla felülete nem lehet tükrözõ.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi
tényezõ1. 2. 3. 4.

Fehér X 0,355 0,305 0,285 0,335 >0,35

Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Kék X 0,078 0,150 0,210 0,137 >0,01

Y 0,171 0,220 0,160 0,038

Sárga X 0,545 0,487 0,427 0,465 >0,27

Y 0,454 0,423 0,483 0,534

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi
tényezõ1. 2. 3. 4.

Fehér X 0,450 0,548 0,417 0,372 >0,35

Y 0,513 0,404 0,359 0,405
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4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévõ fényvisszaverõ bevonat különbözõ színeinek fénysûrûségi

együtthatói:

Fényvisszaverõ
bevonat színei

Megfigyelési szög

Fénysûrûségi együttható
cd • 1x–1 m–2

5° 30° 45° legfeljebb

megvilágítási szög esetén, legalább

Fehér 0° 12’ 70 30 6 250

0° 20’ 50 25 3

1° 30’ 5 2 1

Kék 0° 12’ 3 1,5 – 20

0° 20’ – – –

1° 30’ – – –

Sárga 0° 12’ 50 20 4 175

0° 20’ 35 15 2

1° 30’ 3 1 –

A rendszámtábla fényvisszaverõ felületét esõnek kitéve a fénysûrûségi együttható a táblázatban megadott értékek

90%-nál nem lehet kisebb.

VI. A fényvisszaverõ fólia biztonsági megjelölése

A rendszámtábla gyártásánál alkalmazott fényvisszaverõ fólia optikai biztonsági jelöléssel rendelkezik. A jelölés

egyértelmû és könnyen beazonosítható információval szolgál a rendszámtábla származásáról.

Az optikai biztonsági jelölés a fényvisszaverõ fólia alkotórészét képezi, annak nem a felületére nyomtatott elem, és

nem lehet eltávolítani a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverõ szerkezetének

látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

A jelölés nem befolyásolhatja a rendszámtábla megjelenését, szín- és fénytechnikai tulajdonságait, valamint annak

olvashatóságát sem nappali, sem éjszakai látási viszonyok mellett.

VII. A rendszámtábla hátlapjának megjelölése

A gyártó köteles az ellenõrzött minõséget minden rendszámtábla hátlapjába olyan beütött (stancolt) jelzéssel

tanúsítani, amely tartalmazza:

a) a rendszámtábla forgalmazójának a nevét,

b) a rendszámtábla gyártójának nevét és címét,

c) a rendszámtábla gyártására és alapanyagára vonatkozó egyéb adatokat.

A biztonsági gyártómûi jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábla megsértése nélkül.
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12. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A regisztrációs matrica tartalmi elemei

1. EU felségjelzés (Európai Uniós zászlót jelképezõ kék mezõben 12 db sárga csillag)

2. A Magyarország államjelzése (H)

3. A Magyarország hivatalos címere

4. A jármû rendszámát tartalmazó vonalkód

5. A jármû rendszáma

6. A regisztrációs matrica egyedi sorszáma

13. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A különleges rendszámtáblák leírása

1. A DT betûjelû rendszámtábla alapszíne kék, karakterei és a keret színe fehér, két betûjelet és kötõjellel elválasztott

két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

2. A CK betûjelû rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, két betûjelet és kötõjellel elválasztott

két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

3. Az OT és az SP betûjelû rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betûjelet és kötõjellel

elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz.

4. Az RR betûjelû rendszámtábla alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, két betûjelet és kötõjellel elválasztott

két-két (összesen 4) számjegyet tartalmaz. A Büntetés Végrehajtás 1–4999-ig, a NAV 5000–9999-ig terjedõ számjeleket

alkalmazza.

5. Az R kezdõ betûjelû összesen két betûjelet és kötõjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmazó

– kivéve az RR – rendszámtábla alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

6. A H kezdõ betûjelû összesen két betûjelet és kötõjellel elválasztott két-két (összesen 4) számjegyet tartalmazó

rendszámtábla alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

7. A C kezdõ betûjelû rendszámtábla kötõjellel elválasztott összesen két betûjelet – kivéve a CK – és 4 számjegyet

tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

8. Az X kezdõ betûjelû rendszámtábla kötõjellel elválasztott összesen két betûjelet és 4 számjegyet tartalmaz, alapszíne

fehér, a karakterei és a keret színe fekete.

9. Az 1–8. pontban meghatározott rendszámtáblák számjegyei 1–9999-ig terjednek.

10. A lassú jármû rendszámtáblájának alapszíne fehér, karakterei és a keret színe piros, három betûjelbõl és három

számjegybõl áll.

11. A közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûre kiadott rendszámtábla alapszíne sárga, karakterei és a keret színe

fekete, három betûjelbõl és három számjegybõl áll.

12. A különleges rendszámtáblák B és C típusainak – kivéve a 7. és 8. pontok – karakterei között nincs kötõjel.

13. A négykerekû segédmotoros kerékpárra kiadott S, vagy R kezdõ betûjelû „E” típusú rendszámtábla összesen

4 betûjelet és 2 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.
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14. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az ideiglenes rendszámtáblák leírása

1. A CD betûjelû rendszámtáblák két betûjelet és 4 számjegyet tartalmaznak 1-tõl 9999-ig.

2. A Z, a P, az E és a V betûjelû rendszámtáblák a betûjel után 5 számjegyet tartalmaznak növekvõ sorrendben, 1-tõl

99999-ig. A P, az E és a Z betûjelû rendszámtábla a rendszám után tartalmazza a kiadás évének utolsó két számjegyét,

a V betûjelû rendszámtábla esetén a rendszámtábla érvényességi évének utolsó két számjegyét.

3. Az ideiglenes rendszámtáblák alapszíne fehér, karaktereinek színe fekete. A közúti közlekedési szolgáltatást végzõ

jármûre kiadott V betûjelû rendszámtábla alapszíne sárga.

4. Az ideiglenes rendszámtáblák az MSZ 140 szabványban meghatározott nemzeti színû sávozással, H jelzéssel,

osztóvonallal és kerettel készülnek.

5. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla egy betû és hat szám karaktert tartalmaz, a 4. pontban leírtak szerint

a következõ eltérésekkel:

– a betû és számkarakterek színe zöld,

– az alapszín fehér.

Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla A-B és B-B típusban kerül elõállításra.

15. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

I. A jármûkísérõ lap tartalmi elemei

H

MAGYARORSZÁG

JÁRMÛKÍSÉRÕ LAP

(A jármûvek forgalmi engedélyérõl szóló 1999/37/EK Irányelv figyelembevételével)

A jármûkísérõ lap száma

(A) rendszám

(C.1.) személyi adatok

(C.1.1.) családi név vagy cégnév

(C.1.2.) utóneve

(C.1.3.) címe

(C.4.) a jármû üzemben tartója

a) a jármû tulajdonosa

b) nem a jármû tulajdonosa

(D) a jármû

(D.1.) gyártmánya

(D.2.) típusa

a) típusváltozata

b) felszereltségi változata

(D.3.) kereskedelmi leírása

(E) alvázszáma

(F) tömege

(F.1) együttes tömeg

(G) saját tömeg

Mûszaki érvényességre vonatkozó adatok

(I) a jármû elsõ magyarországi nyilvántartásba vételének idõpontja

(K) típus-jóváhagyási szám

(P) a motor

(P.1.) hengerûrtartalom (cm3)
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(P.2.) a legnagyobb leadott teljesítmény (kW)

(P.3.) hajtóanyag

(P.5.) motorkód (motorszám)

(Q) teljesítmény/tömegarány (kW/kg-ban és csak a motorkerékpároknál)

(R) a jármû színe

(S) szállítható személyek száma

(S.1.) ülések száma (beleértve a vezetõ ülését is)

(S.2.) állóhelyek száma

vontatásra vonatkozó adatok (kódszám)*

környezetvédelmi osztályba sorolás (kódszám)**

sebességváltóra vonatkozó adatok (kódszám)***

a jármû gyártási éve [a többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja]

forgalmi engedély száma

gyártó megnevezése

forgalmazó megnevezése

Kódszámok:

* Vontatásra vonatkozó adatok

0: fék nélküli

1: ráfutófékes

2: átmenõfékkel

3: nyeregterhelés

** A gépjármûvek környezetvédelmi osztályba sorolását a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban

tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet II. pontja alapján kell

elvégezni.

*** Sebességváltóra vonatkozó adatok

0: mechanikus

1: félautomata

2: automata

3: szekvenciális

a jármûkísérõ lap kiállításának helye és ideje, a kiállító aláírása, a bélyegzõlenyomat helye

(A) rendszám

(B) a jármû elsõ nyilvántartásba vételének idõpontja

(C.1.) személyi adatok

(C.1.1.) családi név vagy cégnév

(C.1.2.) utóneve

(C.1.3) címe

(C.4.) a jármû üzemben tartója

a) a jármû tulajdonosa

b) nem a jármû tulajdonosa

Mûszaki érvényességre vonatkozó adatok

a kiállítás helye, ideje, a kiállító közlekedési igazgatási hatóság megnevezése, bélyegzõlenyomat helye

II. A jármûkísérõ lap kitöltésének szabályai

I. Új jármû forgalomba helyezése elõtt;

a) A jármûimportõr:

Az importõrnek – a Hivatal Központi Okmányirodája által nyilvántartott, Jármûkísérõ lap felvételére és kiadására

feljogosított gazdálkodó szervezet – a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM

rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott mûbizonylattal összhangban a Jármûkísérõ lap következõ adatmezõit

kell kitölteni:

– D adatmezõ, (D.1.), (D.2.), a) pont az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. függelék A/2. számú melléklet I. Rész

meghatározása alapján, B. függelék I. rész alapján, (D.3.),

– E adatmezõ,
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– F adatmezõ: (F.1.) kötelezõen, a mûbizonylatnak megfelelõen,

– K adatmezõ (Típusbizonyítvány hiánya esetén forgalomba helyezési engedély kötelezõ),

– P adatmezõ (ha a jármûben beépített motor van): (P.1), (P.2.), (P.3.) mûbizonylat alapján, (P.5.) mezõ a jármû

motorkódjával együtt, a fellelhetõ gyári motorszám (ha van) adatmezõ,

– Gyártó megnevezése,

– Forgalmazó megnevezése (a Jármûkísérõ lapot a Központi Okmányirodából felelõsen átvevõ cég megnevezése),

– A fenti adatokat kitöltõ cégbélyegzõje, a kiállításért felelõs aláírása, a kiállítás dátuma.

b) Az értékesítõ:

A gyártótól, illetve az importõrtõl az adott jármûhöz tartozó Jármûkísérõ lapot a mûszaki megvizsgálást követõen

a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlap alapján, illetve a Közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak szerinti eljárást követõen az értékesítés során az alábbi

adatokkal kell kiegészíteni:

– C.1. adatmezõ,

– G adatmezõ (mûbizonylat szerint, ha gyári állapot, egyéb esetben Mûszaki Adatlap),

– Mûszaki érvényességre vonatkozó adatok,

– R adatmezõ,

– S adatmezõ (valós állapotnak megfelelõen),

– Vontatásra, sebességváltóra, környezetvédelmi osztályra vonatkozó adatok,

– A jármû gyártási éve.

Az értékesítõ a Jármûkísérõ lap második oldalán az általa rögzített adatokat a „kiállító aláírása” rovatnál az értékesítõ

aláírással és cégbélyegzõvel hitelesíti.

c) A közlekedési igazgatási hatóság:

Kitölti a Jármûkísérõ lap elsõ oldalán az (A), szükség esetén a (C.4.) adatmezõket, az I. rovatot, a forgalmi engedély

számát, továbbá a második oldal alsó részén szereplõ adatmezõket. Ezt követõen az ügyintézõ aláírja és

bélyegzõlenyomattal látja el az okmányt.

A forgalmazók, értékesítõk által kiállított Jármûkísérõ lap – függetlenül attól, hogy a régebbi vagy az új formátumú – az

elsõ forgalomba helyezés során használható fel.

A lapok hatósági felhasználása során a különbözõ felhasználók által kötelezõen kitöltendõ adatmezõk adatainak

feltüntetését ellenõrizni kell, hiányosan kiállított okmány nem használható fel.

16. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A.

A törzskönyv tartalmi elemei

Elsõ oldal

H

JÁRMÛ TÖRZSKÖNYV

1. Sorszám

2. Gyártmány

3. Típus

4. Szín

5. Alvázszám

6. Motorszám

7. Gyártási év

8. Hengerûrtartalom (cm3)

9. Teljesítmény (kW)

10. Saját tömeg (kg)

11. Össztömeg (kg)

12. Szállítható személyek száma
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13. Kiállítás helye, kelte

14. Kiállító hatóság

Második oldal

15. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idõ, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél:

a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma)

16. Hivatalos feljegyzések

17. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja

B.

A 2009. július 1-jét követõen kiadásra kerülõ törzskönyv tartalmi elemei

Elsõ oldal

H

JÁRMÛ TÖRZSKÖNYV

1. Sorszám

2. Gyártmány

3. Típus

4. Kereskedelmi megnevezés (ha van)

5. Alvázszám

6. Motorszám/motorkód

7. Gyártási év

8. Kiállítás helye, kelte

9. Kiállító hatóság

Második oldal

10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idõ, anyja neve; gazdálkodó szervezetnél:

a gazdálkodó szervezet megnevezése, a cégjegyzék vagy nyilvántartási száma)

11. Hivatalos feljegyzések

12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja

17. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A.

Az 1998. december 31-ig kiadott forgalmi engedély tartalmi elemei

Elõlap tartalmazza:

a Magyar Köztársaság forgalmi engedélye megnevezést és az illusztrációt, a forgalmi engedély számát.

Hátlap tartalmazza:

a hivatalos feljegyzések rovatát és a mûszaki érvényességi rovatot.

Törzslap (belül a második oldal) tartalma:

1. Rendszám

2. Alvázszám

3. Motorszám

4. Gyártmány

5. Típus

6. Gyártási év

7. Szín

8. Hengerûrtartalom

9. Teljesítmény

10. Hajtóanyag
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11. Saját tömeg

12. Össztömeg

13. Szállítható személyek száma

14. Vontatásra

15. Katalizátorra

16. Sebességváltóra vonatkozó adatok

17. Forgalomba helyezés idõpontja

18. Kiállító hatóság megnevezése

19. Kiállítás kelte

Üzemben tartói lap (belül elsõ oldal) tartalmazza:

a jármû tulajdonosának (üzemben tartójának) személyi adatait (név, születési hely és idõ, anyja nevét, lakóhelyét vagy

tartózkodási helyét/székhelyét, telephelyét).

B.

Az 1999. január 1-jétõl bevezetett forgalmi engedély tartalmi elemei

„Jármû forgalmi engedély” megnevezés

„Certificat d’immatriculation” felirat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG megnevezés és felségjelzés

Mûszaki lap elsõ oldalán a jármû

A – rendszáma

E – alvázszáma

– motorszáma

– fajtája

D – gyártmánya

– típusa

– színe

gyártási éve:

hengerûrtartalma: (cm3)

hajtóanyaga:

teljesítmény: (kW)

G – saját tömege (kg)

F – megengedett legnagyobb össztömege (kg)

szállítható személyek száma:

környezetvédelmi osztályba sorolása: (kódszáma)*

sebességváltójának típusa: (kódszáma)**

B – elsõ nyilvántartásba vételének idõpontja

– forgalmi engedély száma.

Mûszaki lap második oldalán:

– kiállítás kelte

– kiállító aláírása

– kiállító hatóság bélyegzõjének helye

H – mûszaki érvényessége

– érvényesítõ címke sorszáma

vontatásra vonatkozó adatokat***.

Üzemben tartói lap elsõ oldalán:

C – üzemben tartó nevét, természetes személy neve, anyja neve, születési helye és ideje; jogi személy

megnevezése

– üzemben tartó lakcíme, székhelye, telephelye

forgalmi engedély száma:

rendszám:

39608 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



Üzemben tartói lap második oldalán

– elidegenítés dátuma:

– eladó aláírása:

Bejelentõ lap elsõ oldalán:

tulajdonos adatai, neve, anyja neve, születési helye és ideje

vevõ adatai, neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme (székhelye, telephelye):

forgalmi engedély száma:

rendszám:

Bejelentõ lap második oldalán a tudnivalókat:

elidegenítés idõpontja:

az eladó és vevõ aláírása:

Kódok:

* Környezetvédelmi osztályba sorolás:

0: katalizátor nélküli Otto-motoros

– jóváhagyási elõírások szerint nem minõsített dízelmotoros

– ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A elõírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízelmotoros

1: katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésû Otto-motoros

2: katalizátoros, szabályozott keverékképzés

3: az ENSZ-EGB 83.01/C vagy 49.02/A elõírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízelmotoros

4: az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetõleg 49.02B és 51.02 elõírások (EURO-II.)

szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízelmotoros

5: tiszta gázüzemû vagy elektromos meghajtású, illetõleg hibrid (elektromos és Otto- vagy dízelmotoros)

hajtású

6: katalizátoros, szabályozott keverékképzésû, az ENSZ-EGB 83.05/B elõírás szerint jóváhagyott,

OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros

7: az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, illetõleg a 49.03/A és 51.02 elõírás (EURO-III.) szerinti jóváhagyási jellel

ellátott dízelmotoros

8: az ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D vagy a 49.03/A és 51.02 elõírás (EURO-III.) szerint jóváhagyott

OBD-rendszerrel ellátott dízelmotoros

** Sebességváltó típusa:

0: mechanikus

1: félautomata

2: automata

3: szekvenciális

*** Vontatásra vonatkozó adatok:

0: fék nélküli

1: ráfutófékes

2: átmenõfékes össztömegû vontatmány

3: nyeregterhelés

C.

A jármûvek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv

figyelembevételével kiadásra kerülõ forgalmi engedély tartalmi elemei

MAGYARORSZÁG megnevezés és felségjelzés (H)

EURÓPAI KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉS

„FORGALMI ENGEDÉLY” megnevezés

„Forgalmi engedély” felirat az Európai Közösség többi nyelvén

A hatáskörrel rendelkezõ hatóság megnevezése

Az engedély sorszáma

A forgalmi engedély elsõ oldalán:

(Az irányelvben meghatározott kötelezõ adatok – harmonizált közösségi kódoknak megfelelõen)

A – rendszám
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B – elsõ nyilvántartásba vétel idõpontja

C.1 – a forgalmi engedély jogosultja

C.1.1 – családi név vagy cégnév

C.1.2 – utónév

C.1.3 – címe

C.4 – utalás arra a tényre, hogy a forgalmi engedély jogosítottja:

a) tulajdonosa

b) nem a jármû tulajdonosa

c) a forgalmi engedélyben nincs a jármû tulajdonosaként azonosítva

D.1 – gyártmánya

D.2 – típusa

D.3 – kereskedelmi leírása(i)

E – alvázszám

F.1 – együttes tömeg

G – saját tömeg

H – okmány érvényességének ideje (ha nem korlátlan)

I – elsõ magyarországi nyilvántartásba vétel idõpontja

K – típus-jóváhagyási szám (ha van)

P.1 – hengerûrtartalma (cm3)

P.2 – legnagyobb leadott teljesítménye (kW) (ha rendelkezésre áll)

P.3 – hajtóanyaga

Q – teljesítmény/tömeg arány (kW/kg) (csak motorkerékpároknál)

S.1 – ülések száma vezetõvel

S.2 – állóhelyek száma (ha van)

(Az irányelvben külön nevesített választható adatok – harmonizált közösségi kódoknak megfelelõen)

J – jármû kategóriája

O – vontatási adatok (kg)

O.1 – fékezett

O.2 – fékezetlen

P.5 – motorkód/szám

R – a jármû színe

V.9 – környezetvédelmi osztályba sorolás

(További adatok a forgalmi engedély elsõ oldalán, amelyeket az irányelv külön nem nevesít)

– Gyártási év

– Vontatási adatokhoz kapcsolódóan:

Fék nélkül (0)

Ráfutófékkel (1)

Átmenõfékkel (2)

Nyeregterhelés (3)

– Sebességváltó fajtája (kódszáma): 0: mechanikus

1: félautomata

2: automata

3: szekvenciális

– Eurotax kód

A forgalmi engedély második oldalán (Az irányelvben külön nem nevesített adatok)

– kiállítás kelte

– kiállító aláírása

– kiállító hatóság bélyegzõjének helye

– mûszaki érvényességi idõ

érvényesítõ címke sorszáma

– Hivatalos feljegyzések

regisztrációs matrica rendszámot tartalmazó vonalkódja

– A harmonizált közösségi kódok magyarázata
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18. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

I. Az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Ideiglenes forgalomban tartási engedély

Engedélyezõ szerv kódja és az engedély száma

1. Engedélyes neve, lakcíme, székhelye/telephelye

2. Rendszám

3. Jármû gyártmánya

4. Jármû típusa

5. Jármû alvázszáma

6. Az engedély érvényességi ideje: ............. év ............................... hó ..... napig

7. Az engedély kiadásának célja

8. Korlátozások

9. Korlátozások alóli mentesség, annak indokai

10. Kiadás: ..... év ......................... hó ..... nap

11. Aláírás

12. P. H.

13. Az engedélyt meghosszabbító hatóság

14. Meghosszabbított érvényességi idõ: ..... év ........................ hó ..... napig

15. Kiadás: ..... év ....................... hó ..... nap

16. Aláírás

17. P. H.

II. A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély tartalmi elemei

Ideiglenes forgalomban tartási engedély

Engedélyezõ szerv kódja és az engedély száma

1. Engedélyes neve, lakcíme, székhelye/telephelye

2. Rendszám

3. Jármû gyártmánya

4. Jármû típusa

5. Jármû alvázszáma

6. Mûszaki alkalmasság érvényességi ideje: ..... év ......................... hó ..... napig

7. A forgalomban tarthatóság feltételei

8. A forgalmazási korlátozásra vonatkozó adatok

9. A kiadás alapja (a hosszabbítás esetén)

10. Az engedély érvényességi ideje: ..... év .............................. hó ..... napig

11. Kiadás: ..... év ......................... hó ..... nap

12. Aláírás

13. P. H.
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19. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

I. A jármûvek származás-ellenõrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármû tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem

magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását,

b) a jármû külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,

c) a származás-ellenõrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást.

2. A származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel egyidejûleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem

benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:

a) a Mûszaki Adatlapot,

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl, vagy a mentességrõl szóló igazolást,

c) az E betûjelû ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítõ címke

igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló

okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében

ea) 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy – ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be –

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat

formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyzõ vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,

eb) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek

közjegyzõ által hitelesített másolatát,

ec) a cég ügyintézõjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

[A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány].

II. A jármûvek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenõrzésre kötelezett használt jármû forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a harmadik országból származó jármû esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve,

hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles

fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármû esetében:

ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történõ bejegyzés, szereplés tényérõl,

továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,

bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részbõl áll

a forgalmi engedély, vagy

bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbõl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá

a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

c) ha a jármû ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási

engedélyt, valamint az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát,

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint

az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást,

e) a Mûszaki Adatlapot,

f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl, vagy a mentességrõl szóló igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele

a Magyarország területén történt,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló

igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,
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e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak

szerint – a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének

igazolását.

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármû forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító

hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti

példányát, feltéve, hogy a jármû származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint

a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint

az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló igazolást,

c) a Mûszaki Adatlapot,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl vagy a mentességrõl szóló igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele

a Magyarország területén történt,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló

igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetében – a külön jogszabályban

meghatározottak szerint – a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési

önkormányzat jegyzõjének igazolását.

3. Új jármû forgalomba helyezése során

A) Az elsõ forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Mûszaki Adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is,

d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítõ címke díjának befizetésérõl szóló

igazolásokat.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármû értékesítésekor kitöltött jármûkísérõ lapot,

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl, vagy a mentességrõl szóló igazolást,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele

a Magyarország területén történt,

d) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló

igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

e) az ügyfél-azonosító okmányt,

f) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak

szerint – a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének

igazolását.

III. A jármûvek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok

1. Régi típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a jármûhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási

díjának befizetésérõl szóló igazolást.
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B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl vagy a mentességrõl szóló igazolást,

b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetében – a külön jogszabályban

meghatározottak szerint – a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési

önkormányzat jegyzõjének igazolását.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek (17. melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a jármûhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármû korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Mûszaki Adatlapot, kivéve, ha a mûszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási

díjának befizetésérõl szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétérõl, vagy a mentességrõl szóló igazolást,

b) az elõzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak

szerint – a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének

igazolását.

IV. A jármûvek forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok

1. A jármûvek forgalomból történõ ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármûhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minõsülõ

háromkerekû gépjármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) a rendszámtáblát,

c) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került,

d) a jármû forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármû végleges forgalomból történõ kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármû forgalmi engedélyét,

b) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A jármûnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármû eltulajdonítása esetét,

39614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám



b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármû törzskönyvét, ha az kiadásra került,

b) a jármû forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A jármûnek az ügyfél kérelmére átmeneti idõszakra történõ forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt

indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármû eltulajdonítása esetén a rendõrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendelésérõl vagy a nyomozás

felfüggesztésérõl szóló határozat,

b) a jármûvel külföldön történõ letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési

vagy tartózkodásra jogosító engedélye,

c) a jármû külföldre történõ értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,

d) a jármû muzeális elõminõsítése esetén a Muzeális Minõsítõ Bizottság igazolás,

e) a versenyjármûvé történõ átalakítást igazoló Mûszaki Adatlap.

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén

a) az elõzõ rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítõ

címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetésérõl szóló igazolást.

2. Üzemben tartói jog bejegyzése, illetve változása esetén

a) a vagyoni értékû jog bejegyzését megalapozó okiratot,

b) az elõzõ forgalmi engedélyt,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármû átalakítás esetén

a) fõdarab származását igazoló okiratot vagy számlát,

b) külföldrõl származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenõrzés megtörténtét igazoló határozatot,

c) a Mûszaki Adatlapot,

d) a jármû forgalmi engedélyét,

e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármû azonosító jellel történõ utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén

a) az engedélyezõ határozatot,

b) a Mûszaki Adatlapot,

c) a jármû forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

5. A V kezdõ betûjelû rendszámtáblával történõ forgalomba helyezés esetén

a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat,

b) a vámhatóság engedélyét.

6. Motorcsere esetén

a) a motor tulajdonjogának jogszerû megszerzését igazoló okiratot,

b) a Mûszaki Adatlapot,

c) a jármû forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

7. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem

benyújtása esetén

a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett jármûvek

darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,
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b) az ügyfél nyilatkozatát az M betûjelû ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedõ jármûvek biztonságos

közlekedésre való alkalmasságáról,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

d) a mezõgazdasági erõgép gépkönyvérõl, típusbizonyítványáról vagy a Mûszaki Adatlapról készült – ügyintézõ által

hitelesített – másolatot.

8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

a) az okmány elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet,

b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

9. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése

esetén:

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,

b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére

irányuló kérelmet.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az ügyfél-azonosító okmányt,

b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl szóló igazolást,

c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékû jog megszerzése után fizetendõ vagyonszerzési illeték

megfizetését tanúsító igazolást,

d) az A/3. pontban meghatározott esetben – alvázszámot hordozó elem cseréje esetén – az elõzetes

eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben – a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármû

átalakítása esetén – a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály

alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás megkötésének

igazolását,

g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítõ címke rendszámtáblán történõ

elhelyezése céljából a jármû hátsó rendszámtábláját,

h) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz esetén a jármû tényleges tárolási helyéül szolgáló

székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzõjének a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény

szerinti igazolását.

VI. A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Új, kezdõ vezetõi engedély esetén

a) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén

a) a kiadás alapjául szolgáló elõzõ vezetõi engedélyt,

b) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

3. Pótlás esetén

a) a vezetõi engedély elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet,

b) a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történõ rögzítése esetén a PÁV határozatot.

5. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély cseréje, honosítása esetén

a) a külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt és annak hiteles fordítását,

b) az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetõi engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

B) A vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni:

a) a személyazonosításra alkalmas okmányt,

b) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
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c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

d) az új, kezdõ vezetõi engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetõi

engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti

vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított

vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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