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II. Tör vé nyek

A 2012. évi XXXVII. törvény
a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 
és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról*

1. § A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelõ olyan szövetkezet,]
„a) amelynek célja a hátrányos helyzetben lévõ tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük
javításának egyéb módon történõ elõsegítése;”

2. § Az Sztv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve – iskolaszövetkezet
vagy foglalkoztatási szövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet megnevezést.”

3. § Az Sztv. a 8. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A foglalkoztatási szövetkezet fogalma
8/A. § (1) A foglalkoztatási szövetkezet olyan a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szociális szövetkezet, amelynek
legalább 500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.
(2) A foglalkoztatási szövetkezet a hátrányos helyzetben lévõ tagjai számára a munkafeltételek megteremtését
elsõsorban munkaerõ-kölcsönzés, valamint munkaközvetítõ tevékenység útján valósítja meg, amelyre a
munkaerõ-kölcsönzésre, a közhasznú kölcsönzõre vonatkozó, valamint a magán-munkaközvetítõi tevékenység
folytatásának feltételeit
szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját tagjai tekintetében munkaerõ-kölcsönzési
tevékenységet láthat el.”

4. § (1) Az Sztv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Szociális szövetkezetnek – az (5) és (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – csak természetes személy tagjai lehetnek.”

(2) Az Sztv. 10. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Szociális szövetkezetnek (az iskolaszövetkezetet ide nem értve) a természetes személy tagjain kívül helyi
önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségû társulása (a továbbiakban együtt:
önkormányzat) is lehet a tagja.”

5. § Az Sztv. 59. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szociális szövetkezet közgyûlése – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a szociális szövetkezet
nyilvántartásba vételét követõ két üzleti évben nem dönthet az adózás utáni eredménynek a tagok részére történõ
bármilyen jogcímen történõ kifizetésérõl. A közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet az
adózás utáni eredményét – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – közhasznú céljának megvalósítására fordítja.”

6. § (1) Az Sztv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az alapszabály lehetõvé teszi, befektetõ tag is lehet szövetkezeti tag. A befektetõ tag felvételérõl a közgyûlés
dönt. Szociális szövetkezetnek – az önkormányzat tag kivételével – nem lehet befektetõ tagja.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Sztv. 60. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A befektetõ tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival és kötelezettségeivel azonosak az

alábbi eltérésekkel:]

„c) a befektetõ tag a befektetõi részjegyét befektetõ tagra, a szövetkezetbe befektetõ tagként belépõ személyre,

valamint – szociális szövetkezet befektetõ tagja kivételével – a szövetkezeti tagra és a szövetkezetbe tagként belépõ

személyre is átruházhatja.”

7. § Az Sztv. a következõ 108. §-sal egészül ki:

„108. § E törvénynek a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény és a

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított 59. § (3) bekezdését a Módtv.

hatálybalépését követõen nyilvántartásba vett szociális szövetkezetek esetében kell alkalmazni.”

8. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[Teljes személyes illetékmentességben részesül:]

„m) a közhasznú, kiemelkedõen közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet,”

9. § (1) Az Itv. 45. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:]

„c) az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – 100 000 forint,”

(2) Az Itv. 45. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szociális szövetkezet bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.”

10. § Az Itv. a következõ 99/E. §-sal egészül ki:

„99/E. § E törvénynek a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény és a

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 5. § (1) bekezdés m) pontját,

45. § (1) bekezdés c) pontját és 45. § (1a) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követõen illetékkiszabásra bemutatott

vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett

elsõfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.”

11. § A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvény a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) Amennyiben több hátrányos helyzetû személy egy közfoglalkoztatónál áll legalább kétéves idõtartamban

közfoglalkoztatási jogviszonyban, és a közfoglalkoztatottak vállalják, hogy szociális szövetkezet tagjaként a

továbbiakban legalább két évet együtt fognak dolgozni, a közfoglalkoztatás során használt ingó tárgyi eszközöket az

általuk megalapított szociális szövetkezet a közfoglalkoztatótól haszonkölcsön-szerzõdés alapján ingyenesen

használatba veheti.

(2) Amennyiben a hátrányos helyzetû személy képzési programmal egybekötött mezõgazdasági célú

közfoglalkoztatásban eredményesen vesz részt, és vállalja, hogy szociális szövetkezet tagjaként a továbbiakban

legalább két évet fog dolgozni, a képzési programmal összefüggésben használt ingó tárgyi eszközöket az általa

megalapított szociális szövetkezet a közfoglalkoztatótól haszonkölcsön-szerzõdés alapján ingyenesen használatba

veheti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben a magyar állam, az önkormányzat vagy a közalapítvány a szociális

szövetkezet részére a termõföldet, a közfoglalkoztató az állatállományt haszonkölcsön-szerzõdés alapján ingyenesen

használatba adhatja. Az ilyen haszonkölcsön-szerzõdés esetében a termény és a szaporulat a szociális szövetkezet

tulajdonába kerül.

(4) Az ingyenes használat idõtartama termõföld esetében a tíz évet nem haladhatja meg. Az ingó tárgyi eszköz két év

ingyenes használat után visszakerül a kölcsönadóhoz, kivéve, ha a közfoglalkoztató és a szociális szövetkezet az

ingyenes használat idõtartamának meghosszabbításában megállapodik. Az állatállomány két év ingyenes használat

után a szociális szövetkezet tulajdonába kerül.
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(5) A közfoglalkoztatás (1) bekezdés szerinti idõtartamának megállapításánál az egybeszámítást akkor lehet

alkalmazni, ha a közfoglalkoztatási jogviszony megszûnése és az újabb közfoglalkoztatási jogviszony létesítése közötti

idõtartam a hat hónapot nem haladja meg.

(6) A szociális szövetkezetet – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a

közfoglalkoztatási jogviszony megszûnésétõl számított három hónapon belül kell megalapítani.

(7) Amennyiben a szociális szövetkezet európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet végez, és

a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, vagy ezek jogi személyiségû társulása, mint közfoglalkoztató nem

tagja a szövetkezetnek, az ehhez a tevékenységhez az állam által biztosított ingó tárgyi eszköz, termõföld,

állatállomány meg nem fizetett használati díja csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, és az az állami

támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseivel összhangban nyújtható.”

12. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületrõl

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §

(2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. Az adományozás feltételei és rendje

1. § (1) A Magyar Corvin-lánc kitüntetés (a továbbiakban: kitüntetés) adományozására a Magyar Corvin-lánc Iroda

(a továbbiakban: Iroda) vezetõje tesz javaslatot, amelyhez elõzetesen bekéri a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjeinek

támogatását. A Magyar Corvin-lánc Iroda vezetõje a kitüntetés adományozását olyan magyar vagy külföldi

állampolgár részére javasolhatja, aki

a) a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és mûvelõdés fellendítése terén kimagasló

érdemeket szerzett, és

b) elõzetesen írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait és lakcím adatát, valamint az

adományozásra vonatkozó javaslat megalapozásához szükséges személyes adatait a kitüntetettek

nyilvántartásában kezeljék, és azt a Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei megismerhessék, a kitüntetés

adományozása esetén nevét a Magyar Közlönyben közzétegyék és az érem hátoldalába bevéssék, továbbá ahhoz,

hogy érdemeirõl a nyilvánosság megfelelõ tájékoztatást kapjon.

(2) Az adományozásra irányuló javaslatban be kell mutatni a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket, ismertetni kell az

érintett közéleti tevékenységét, továbbá belföldi és külföldi kitüntetéseit.

(3) A javaslathoz csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulást tanúsító nyilatkozatot. A nyilatkozat szövegét

az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az adományozás elõfeltétele, hogy az érintett a kitüntetés alapszabályának elfogadásáról szóló nyilatkozatot aláírja.

A nyilatkozat szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. Az adományozás megörökítése

3. § (1) Az adományozást a kitüntetett nevének és az adományozás évszámának a kitüntetés hátlapjába történõ bevésésével

meg kell örökíteni.

(2) A bevésést – a kitüntetés átvételét követõen – úgy kell elvégezni, hogy egy kitüntetés hátoldalára, az adományozás

idõrendjét követõ sorrendben egymás alatt legalább négy név és évszám elférjen.

(3) Ha a kitüntetés hátoldalára már több név nem véshetõ fel, az érmet a „Lezárva:” felirat és az utolsó kitüntetett

kitüntetés birtoklási joga megszûnési évszámának bevésésével le kell zárni és azt végleges megõrzésre és kiállításra a

Magyar Nemzeti Múzeumnak át kell adni. Ezzel egyidejûleg gondoskodni kell új kitüntetés elõállításáról.

(4) A kitüntetés megõrzésérõl az érem lezárását követõen a Magyar Nemzeti Múzeum köteles gondoskodni.

3. A kitüntetéssel járó jogosultságok és kötelezettségek

4. § (1) A kitüntetés a Magyar Állam tulajdona.

(2) A kitüntetett jogosult

a) a kitüntetést – az 5. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kivételekkel – élete végéig birtokolni és magát a

kitüntetés birtokosának nevezni;
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b) a kitüntetést a nemzeti ünnepeken viselni, meghívottként részt venni Magyarország nemzeti ünnepeinek

központi állami rendezvényein, valamint a nemzeti ünnepnek nem minõsülõ kiemelkedõ fontosságú

rendezvényeken;

c) részt venni a Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Testület) munkájában.

5. § (1) A kitüntetés birtoklásának joga megszûnik

a) a kitüntetett halálával,

b) a kitüntetettet a közügyek gyakorlásától eltiltó határozat jogerõre emelkedésével,

c) a kitüntetésrõl való lemondással.

(2) A lemondás az Irodához címzett nyilatkozattal történik.

6. § (1) A kitüntetés megõrzésérõl a kitüntetett köteles gondoskodni.

(2) A kitüntetést az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontja esetén harminc napon belül, illetve a c) pontja esetén a

lemondással egyidejûleg az Irodának át kell adni.

(3) A kitüntetés megõrzésérõl és visszaadásáról az 5. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a kitüntetett, a

halála esetén az örököse vagy a vele közös háztartásban élõ nagykorú személy köteles gondoskodni.

(4) A birtoklási jog megszûnése esetén a kitüntetés megõrzésérõl – amennyiben az érem nem kerül lezárásra – az Iroda

köteles gondoskodni.

7. § (1) Az õrzésre kötelezett a kitüntetés elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését vagy a birtoklás akaratán kívüli

megszûnésének egyéb eseteit – a tudomására jutástól számított 15 napon belül – köteles az Irodának bejelenteni és a

megrongálódott kitüntetést az Irodának átadni.

(2) Új kitüntetés elõállításáról kell gondoskodni, ha a kitüntetés megsemmisült vagy megrongálódott és javítással nem

állítható helyre, továbbá, ha az eltûnt kitüntetés az (1) bekezdés szerinti bejelentéstõl számított egy éven belül nem

kerül elõ. Az új kitüntetés hátoldalába be kell vésni az eredeti kitüntetés hátoldalába bevésett adatokat.

(3) Aki az elveszett kitüntetés hollétérõl tudomást szerez, köteles azt az Irodának bejelenteni.

(4) Ha az eltûnt kitüntetés megkerül, azt az Irodának haladéktalanul be kell jelenteni. Ha erre a kitüntetés pótlását

követõen került sor, az utólag megkerült kitüntetést bevonás és érvénytelenítés céljából meg kell küldeni az Irodának.

8. § (1) A Miniszterelnökség az õrzésre kötelezettõl az új kitüntetés elõállítási költségeinek megtérítését követeli, ha a

kitüntetés eltûnését, megrongálódását, megsemmisülését felróható magatartásával maga idézte elõ.

(2) A Miniszterelnökség a jogosulatlanul birtokolt kitüntetést a polgári jog szabályai szerint bárkitõl visszakövetelheti.

4. A Magyar Corvin-lánc Testület feladatai

9. § (1) A kitüntetettekbõl álló Testület a tudományok és a mûvészetek, valamint a magyar nemzeti oktatás és mûvelõdés

fellendítésén munkálkodik és õrködik a kitüntetés tekintélye felett.

(2) A Testület

a) véleményt nyilvánít abban a kérdésben, hogy a Magyar Corvin-lánc kitüntetés adományozására irányuló javaslat

szempontjából megfontolás tárgyává tett személy a magyar tudomány, irodalom vagy mûvészet területén

kifejtett munkássága, illetõleg a magyar nemzeti oktatás vagy mûvelõdés fellendítése terén tanúsított szolgálatai

alapján – figyelemmel közéleti tevékenységére is – érdemes és méltó-e a kitüntetésre;

b) külön felkérés alapján véleményt nyilvánít a magyar tudományt, irodalmat, mûvészetet, oktatást, mûvelõdést,

valamint minden egyéb általa fontosnak tartott területet érintõ állami döntések tervezeteivel kapcsolatban;

c) figyelemmel kíséri a magyar tudományos és mûvészeti életet, a kultúra, az oktatás és mûvelõdés minden egyes

általa fontosnak tartott területének helyzetét és ezzel kapcsolatban közérdekû javaslatot tehet, illetve nyilvános

állásfoglalást tehet közzé.

5. A Testület létrehozása

10. § (1) Ha a kitüntettek száma eléri a tizenkettõt, a kitüntetettek megalakítják a Testületet. Az alakuló ülést az Iroda hívja

össze. Az alakuló ülésre meg kell hívni a köztársasági elnököt.

(2) Az Iroda vezetõjének jogosítványai a Testület tagjaival egyenlõek.
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(3) Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon legalább kilenc kitüntetett jelen van.

(4) A Testület a döntéseit egyszerû többséggel hozza meg. A Testület minden tagját egy szavazat illeti meg.

Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) Az alakuló ülést a köztársasági elnök vagy az általa kijelölt személy nyitja meg, majd az ülés vezetését átadja a

legidõsebb kitüntetettnek, mint korelnöknek.

(6) A Testület az alakuló ülésen kimondja megalakulását, és tagjai közül elnököt, elnökhelyettest választ, valamint

megállapítja a Testület alapszabályát.

6. A Testület mûködése

11. § (1) A Testület mûködésének szabályait az alapszabály tartalmazza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a

Testület egyhangú döntése szükséges.

(2) A Testület megállapítja a mûködésével kapcsolatos további részletes szabályokat. A szabályzatok eredeti példányának

megõrzésérõl az Iroda gondoskodik.

12. § (1) A Testület feladatainak eredményes ellátása érdekében

a) tudományos intézménytõl, felsõoktatási intézménytõl, az érintett állami szervtõl, a tudomány és a mûvészet

kiemelkedõ képviselõitõl véleményt és tájékoztatást kérhet;

b) kivételesen indokolt esetben – az Irodával történt elõzetes egyeztetést követõen – külsõ szakértõ

közremûködését veheti igénybe;

c) a véleményt nyilvánító szervezet képviselõje, az erre felkért személy, illetõleg a külsõ szakértõ az ülésre

– tanácskozási joggal – meghívható.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott feladatok ellátása érdekében felmerülõ feladatok teljesítését a Testület érintett tagja

készíti elõ és az elnök írja alá.

7. A Magyar Corvin-lánc Iroda

13. § (1) Az Iroda feladatait a Miniszterelnökség szervezetén belül látja el.

(2) Az Iroda vezetõje a miniszterelnök normatív utasításában kerül kinevezésre, számára díjazás állapítható meg. A díjazás

összege legfeljebb az államtitkári illetménynek megfelelõ lehet.

(3) Az Iroda gondoskodik

a) a kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokkal, valamint az adományozással összefüggõ adminisztratív és

szervezõ munka ellátásáról;

b) a kitüntetés elõállításáról, pótlásáról, javíttatásáról, a kitüntetettek nevének és az adományozás, valamint a lezárás

évszámának bevésetésérõl, átmeneti megõrzésérõl, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum részére történõ

átadásáról;

c) a kitüntetettek adatainak kezelésérõl;

d) a Testület mûködéséhez szükséges feltételekrõl és a Testület titkársági feladatainak ellátásáról;

e) a nyilvánosság alapszabály szerinti tájékoztatásáról;

f) a kitüntetés eltûnése esetén szükséges, valamint a kitüntetés elõállítási költségének megtérítésére, valamint a

jogosulatlanul birtokolt kitüntetés visszaszerzésére irányuló intézkedések megtételérõl.

(4) Az Iroda szervezetével és mûködésével kapcsolatos további szabályokat a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési

szabályzata tartalmazza.

8. Adatkezelés

14. § (1) Az Iroda elkülönített nyilvántartást vezet a kitüntetettekrõl. A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett 1. § (1) bekezdés

b) pontja és a 1. § (2) bekezdése szerinti adatait. Az Iroda a kitüntetett adatait a kitüntetési javaslat elkészítésének

napjától a kitüntetés visszaadásának napjáig kezeli. Ezt követõen az adatokat a nyilvántartásból törölni kell.

(2) A nyilvántartásokban szereplõ adatokról – a kitüntetett nevének és érdemeinek kivételével – csak a köztársasági elnök,

a miniszterelnök, a kitüntetett, valamint a Testület tagja részére adható tájékoztatás, illetve adat csak részükre

továbbítható. A köztársasági elnök és a Testület tagja részére szolgáltatott adat – az elõzõ kivételek

8572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám



figyelembevételével – csak a Testület alapszabályában meghatározott feladat ellátására használható fel, azt harmadik

személy részére továbbítani nem lehet.

(3) Ha a köztársasági elnök a kitüntetési javaslatot nem fogadja el, vagy egyéb okból a kitüntetésre nem kerül sor, a

javasolt személy adatait a nyilvántartásból az (1) bekezdés szerint haladéktalanul törölni kell. Az írásos javaslat

kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §

(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

9. Záró Rendelkezések

15. § Az e rendelet végrehajtásával összefüggõ költségek fedezetérõl a Miniszterelnökség gondoskodik.

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

17. § E rendelet hatálybalépését követõen a kitüntetettek ideiglenes alapszabályt alkotnak. Az ideiglenes alapszabály

hatályát veszti a Magyar Corvin-lánc Testület alapszabályának hatálybalépésével.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a Magyar

Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületrõl szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdés

b) pontjában foglalt személyes adataimnak a Magyar Corvin-lánc Iroda által történõ kezeléséhez, és ahhoz, hogy azt a

Magyar Corvin-lánc kitüntetettjei megismerhessék, valamint nevemnek a Magyar Közlönyben történõ közzétételéhez

és a kitüntetés hátoldalába való bevéséséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemrõl és érdemeimrõl történõ

tájékoztatásához.

Ez a nyilatkozat a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületrõl szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §

(3) bekezdésén alapul.

Dátum: ............................................................................

......................................................................................................

kitüntetésre javasolt aláírása

......................................................................................................

kitüntetésre javasolt neve nyomtatott nagybetûvel
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2. melléklet a 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott ünnepélyesen kijelentem, hogy a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapszabályát elfogadom, és a Magyar
Corvin-lánc Testület munkájában legjobb tudásom szerint részt veszek.
Ez a nyilatkozat a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületrõl szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. §-án alapul.

Dátum: ............................................................................

......................................................................................................
kitüntetésre javasolt aláírása

......................................................................................................
kitüntetésre javasolt neve nyomtatott nagybetûvel

A Kormány 87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletével összefüggõ módosításáról

A Kormány
az 1. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés d) pontjában és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,
a 2. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. §
(1) bekezdésében,
a 3. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a közoktatási intézményekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. §
(1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben az intézményvezetõi feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett
eredményre, nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást, az intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatokkal a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 31-ig megbízható az is, akinek
az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetõi megbízása 2012. március 31-én a törvény erejénél fogva megszûnt,
vagy aki a nevelõtestületnek az adott intézménytípusnak megfelelõ iskolai végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezõ tagja.”

(2) Az R1. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) és (3) bekezdés, valamint az 5. § (16) bekezdése szerinti vezetõi megbízást a megyei intézményfenntartó
központ vezetõje adja.”
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2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 67/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67/A. § (1) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium) a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggõ ellenõrzési feladatait az éves munkatervben
meghatározott ütemezéssel, a központi államigazgatási szerveknél végzi.”

(2) Az R2. 67/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal ellenõrzi az önkormányzati hivatalok iratkezelési szabályzataiban és az
önkormányzati társulások iratkezelési szabályzataiban foglaltak végrehajtását.”

(3) Az R2. 67/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A minisztérium valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal (1) és (2) bekezdésben rögzített ellenõrzési
tevékenysége nem érinti a közlevéltárak ellenõrzési jogosultságait szabályozó jogszabályi elõírásokat.”

(4) Az R2. 67/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A központi államigazgatási szervek esetében az ellenõrzések éves ütemtervét a minisztérium az illetékes
közlevéltárral egyeztetve határozza meg. Az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások esetében az
ellenõrzések éves ütemtervét a fõvárosi és megyei kormányhivatal az illetékes közlevéltárral egyeztetve határozza meg.”

(5) Az R2. 67/B. § (2) bekezdésében a „KIF, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve és a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ szerv megbízott köztisztviselõje” szövegrész
helyébe a „minisztérium, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal megbízott kormánytisztviselõje” szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R2. 1. § (3) bekezdése.

3. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

3. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján az országos nemzetiségi
önkormányzat törvényességi felügyeletére a Kormány az országos nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint
illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

(2) Az R4. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fõvárosi és megyei kormányhivataloknál alkalmazott biztonsági okmányok egységessége érdekében a
biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti kibocsátói feladatokat
a szakigazgatási szervek tekintetében a szakmai irányító szervei látják el és viselik az ezzel kapcsolatosan felmerülõ
költségeket. A biztonsági okmányokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakigazgatási szerv nevét fel
kell tüntetni.”

(3) Az R4.
a) 4. § (3) bekezdésében az „ellenõrzéséért” szövegrész helyébe a „felügyeletéért” szöveg, a „kisebbségi” szövegrész

helyébe a „nemzetiségi” szöveg, az „ellenõrzésének” szövegrész helyébe a „felügyeletének” szöveg,
b) 4. § (6) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg, az „ellenõrzése” szövegrész

helyébe a „felügyelete” szöveg,
c) 20. § (1) bekezdés e) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg
lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések és Adatátvételek címû
táblázatban az „Önkormányzati törvényességi ellenõrzési információs rendszer” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs rendszer” szöveg lép.

2. Az R3. 3. mellékletében foglalt Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatkörök címû táblázatban az 1622
kezdetû sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1622 Önkormányzati törvényességi
felügyeleti információs rendszer

(1) a döntéshozó (képviselõ-testület, bizottság, polgármester,
fõpolgármester, megyei közgyûlés elnöke, jegyzõ, elnök)
megnevezése,

(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet, normatív
utasítás) száma,

(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma
döntéshozónként és döntéstípusonként,

(4) a megsértett jogszabályhelyek megjelölése,

(5) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,

(6) a bírósági indítványok, illetõleg a Kormánynál kezdeményezett
alkotmánybírósági indítványok száma, továbbá ezen eljárások
eredménye,

(7) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az
ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma, eredménye,

(8) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott
önkormányzati rendeletek száma, tárgya”

A Kormány 88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában,
a 3. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 4. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben a légiforgalmi szolgálatokra meghatározott
Repülésbiztonság-irányítási Rendszernek a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon kell alapulnia.”

2. § Az R. 29. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK
és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
II. melléklet 4. pontjának”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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3. § A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés 2. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a kormányrendelet)

„2. a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK

és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és

megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 43. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel

egészül ki:

„(6) A légiközlekedési hatósághoz 2010. december 31-éig benyújtott átminõsítés iránti kérelem esetében a rendelet

hatálybalépését megelõzõen a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyen

az átminõsítés iránti kérelem elbírálásáig, de legkésõbb 2012. szeptember 30-áig folytatható légiközlekedési

tevékenység.

(7) A (6) bekezdés szerinti légiközlekedési tevékenységet 2012. január 1. és az egyes légiközlekedési tárgyú

kormányrendeletek módosításáról szóló 88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti idõszakban is

jogszerûnek kell tekinteni.”

5. § Hatályát veszti a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében

a „(MALÉV Rt.)” szövegrész.

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

7. § Ez a rendelet a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint

a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági

végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.

(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire

(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a 13–16. § tekintetében a Magyar Államkincstárra

(a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.

(2) A honvédelmi szervezeteknél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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2. § (1) A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési

fejezetnél)

„a) a honvédelmi szervezetek egyes pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, amely magában foglalja a 10. §

szerinti költségvetési tervezést, a 17. § (1) bekezdése szerinti beszámolást, a finanszírozást, – a KNBSZ kivételével –

a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek

szerinti eltérõ szabályok alapján végrehajtott beszerzések kötelezettségvállalásainak ellenjegyzését, valamint

– a KNBSZ és az MH Honvédkórház kivételével – a könyvvezetést, a kincstári elõirányzat-felhasználási keretforgalom

kezelését és bonyolítását;”

(2) A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az államháztartás vitele szempontjából központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg a HM költségvetési

fejezetnél)

„e) a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok felújítása, rekonstrukciója, valamint – a KNBSZ használatában lévõ

ingatlanok kivételével – fenntartása és üzemeltetése;”

3. § A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A miniszter utasításban rendelkezik

a) a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõje jogszabályban meghatározott gazdálkodási jogkörének, az ahhoz

kapcsolt kötelezettségekkel és felelõsséggel együtt történõ központosításáról, azok honvédelmi szervezet jogkörébe

adásáról;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés d), e), f), h) és

i) pontjában, 28. § (4) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési

cím alcímein belül az intézményi logisztikai elõirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének MH középirányító katonai

szervezet parancsnoka útján történõ ellátásáról;

c) az Áht. 9. § (1) bekezdés d), f) és i) pontjában, 28. § (4) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében meghatározott,

a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül, továbbá a 33. § (3) bekezdése szerinti, a HM költségvetési

fejezet alcímein belül a személyi juttatások és azok járulékai, valamint a pénzügyi jellegû dologi elõirányzatokra

vonatkozó irányítási jogkörének a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi

szervezet vezetõje útján történõ ellátásáról;

d) az Ávr. 9. § (2) bekezdésében a gazdasági szervezet részére meghatározott egyes feladatok központosított

végrehajtása céljából honvédelmi szervezet kijelölésérõl;

e) a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos, az Ávr. 9. § (6) bekezdésében meghatározott gazdálkodási

feladatok végrehajtása céljából honvédelmi szervezet kijelölésérõl.”

4. § A Korm. rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben a honvédelmi szervezet logisztikai és költségvetési gazdálkodási feladatait több szervezeti egység

vagy más honvédelmi szervezetek látják el, a gazdasági vezetõi feladat is megosztásra kerül.

(2) A logisztikai gazdálkodás tekintetében a honvédelmi szervezet logisztikai vezetõje – amennyiben ilyen beosztást

az állománytábla, illetve a munkaköri jegyzék nem nevesít, a honvédelmi szervezet SZMSZ-ében kijelölt beosztást

betöltõ személy – minõsül gazdasági vezetõnek. A pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a honvédelmi

szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, ennek hiányában az ellátásra kijelölt honvédelmi szervezet

pénzügyi és számviteli szervezeti egységének, vagy a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására

kijelölt honvédelmi szervezet szervezeti egységének vezetõje minõsül gazdasági vezetõnek.”

5. § A Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) A Kincstár által a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzatra

a finanszírozási terv alapján megnyitott elõirányzat-felhasználási keretet a HM a „NATO Biztonsági Beruházási Program

lebonyolítási számlára” kiegyenlítõ kiadásként átutalja és a lebonyolítási számláról történt pénzügyi teljesítéseket

végleges kiadásként elszámolja.

(2) Az éves beszámolás során az (1) bekezdés szerinti elõirányzat maradványa kötelezettségvállalással terhelt

elõirányzatként kerül elszámolásra.”
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6. § A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi

szervezet)

„b) a KNBSZ és az MH Honvédkórház kivételével a honvédelmi szervezetek vonatkozásában intézményi beszámolókat

és idõközi mérlegjelentéseket, továbbá azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelõ részletezettségû

összesítésével beszámolókat és idõközi mérlegjelentéseket,”

[készít és azokat – az intézményi beszámolók és idõközi mérlegjelentések kivételével – az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben, az Ávr.-ben,

illetve az államháztartásért felelõs miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határideig megküldi

a Kincstár és az államháztartásért felelõs miniszter részére.]

7. § A Korm. rendelet 28/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28/A. § Az Áht. 30. § (4) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi

elõirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek

többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti elõirányzat az Ávr. 35. § (1) bekezdése szerinti

bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseibõl, az inkurrencia- és a Magyar Honvédség hivatásos és

szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 126/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti

értékesítésbõl befolyó központosított bevételekkel csökkentett összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.”

8. § A Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § A honvédelmi szervezetek és az irányító szerv az Ávr. 167/A §. (1) bekezdése szerinti bejelentési és

adatszolgáltatási kötelezettségeit a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt

honvédelmi szervezet teljesíti.”

9. § A Korm. rendelet

a) 8. § (4) és (5) bekezdésében az „Ámr. 18. § (1)” szövegrész helyébe az „Ávr. 12. § (1)”,

b) 8. § (5) bekezdésében az „Ámr. 18. § (2)” szövegrész helyébe az „Ávr. 12. § (2)”,

c) 9. §-ában az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe a „Magyarország központi költségvetésének”,

d) 10. §-ában az „A Magyar Köztársaság költségvetésének” szövegrész helyébe a „Magyarország központi

költségvetésének”,

e) 10. § a) és d) pontjában, valamint 17. § (1) bekezdésében az „Ámr.-ben” szövegrész helyébe az „Ávr.-ben”,

f) 10. § b) pontjában az „elkészítésére vonatkozó HM utasítás-tervezetet” szövegrész helyébe az „elkészítésének

rendjére vonatkozó javaslatot”,

g) 10. § c) pontjában az „a b) pont szerinti HM utasításban” szövegrész helyébe az „a tervjavaslatok elkészítésére

vonatkozó rendben”,

h) 17. § (1) bekezdés a) pontjában az „elemi költségvetési” szövegrész helyébe a „költségvetési”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésének j) pontja,

b) 8. § (3) bekezdése,

c) 11. §-a,

d) 27. § (2) bekezdése, valamint

e) 29. §-a.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

OTÉK) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet

elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni, elmozdítani vagy

lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi építési szabályzat

rendelkezései szerint szabad.

(2) A rendeletben használt fogalmak meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) E rendeletet a külön jogszabály alapján védett területre, építményre, valamint a sajátos építményfajtákra a rájuk

vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett és az azokban foglalt kiegészítésekkel és

eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. § Az OTÉK 2. §-át megelõzõ alcíme és 2. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Településkép, települési környezet
2. § A telek alakítása, valamint az építmény tervezése, elhelyezése, építése, átalakítása, bõvítése, felújítása,

helyreállítása, korszerûsítése, elmozdítása vagy lebontása, továbbá az építmény rendeltetésének megváltoztatása

során gondoskodni kell

a) a település és a táj szerves kapcsolatáról, az építmény környezetbe illeszkedõ elhelyezésérõl, a település ökológiai

rendszerének védelmérõl,

b) a település, a településrész értéket képviselõ építészeti arculatának megõrzésérõl,

c) a település építészeti értékeinek megóvásáról, és az építészeti minõség emelésérõl, és

d) a településrendezési eszközökben meghatározottak szerint az építészeti és régészeti örökség, a tájrészletek

látványának (rálátás), valamint a telekrõl feltáruló kilátás védelmérõl annak mértékéig, hogy az érintett telek szabályos

beépítését ne akadályozza.”

3. § (1) Az OTÉK 6. § (3) bekezdés b) pont 3. alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területeit)

„3. erdõ

3.1. védelmi erdõ-,

3.2. gazdasági erdõ-,

3.3. közjóléti erdõ-,”

[területként (területfelhasználási egységként) lehet megkülönböztetni.]

(2) Az OTÉK 6. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdésben foglalt egyes területfelhasználási egységek a helyi sajátosságoknak megfelelõen tovább

bonthatók.

(6) Egy területen egymás felett többszintes területfelhasználás is meghatározható.”

4. § (1) Az OTÉK 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A 6. § (3) bekezdése szerinti területfelhasználási egységek területeit közterületekre és egyéb (közterületnek

nem minõsülõ) területekre kell tagolni. A beépítésre szánt területeket építési övezetekbe, a beépítésre nem szánt

területeket övezetekbe kell sorolni.

(2) Az építési övezeteket, övezeteket a meglévõ vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli

különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékû

építési jogok és kötelezettségek illessék meg. Az építési övezeten belül zártsorú beépítés esetén a saroktelekre

vonatkozóan eltérõ építési jog is megállapítható.”
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(2) Az OTÉK 7. § (3) bekezdés 4–5. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Újonnan beépítésre vagy jelentõs átépítésre kerülõ területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább:)

„4. a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét (épületmagasságot, homlokzatmagasságot vagy

párkánymagasságot)

5. a közmûellátás mértékét és módját,”

(3) Az OTÉK 7. § (3) bekezdés 7–8. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Újonnan beépítésre vagy jelentõs átépítésre kerülõ területek építési övezeteire vonatkozóan meg kell határozni legalább:)

„7. az építési övezet használati céljával összefüggõ rendeltetést, és – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – az

ezen kívül elhelyezhetõ egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem helyezhetõ el,

8. a terepszint alatti építés mértékét és helyét.”

(4) Az OTÉK 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A helyi építési szabályzat a helyi sajátosságok megõrzése vagy kialakítása érdekében további elõírásokat,

különösen az épület legmagasabb pontjának magasságát, az építészeti karakter jellemzõit meghatározó rendelkezést

írhat elõ.

(5) Az épületmagasság megállapítása során:

a) az egyes homlokzati felületek magasságát az adott felületi síknak (vagy íves felületnek)

aa) a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendõ épületkontúrt kitöltõ legfelsõ építményszintje záró

szerkezete felsõ síkjának metszésvonala vagy érintõvonala, és

ab) a rendezett tereppel való metszésvonala

közötti magassággal kell meghatározni;

b) az egyes homlokzatfelületek magasságához hozzá kell számítani

ba) mindazoknak az épületrészeknek (attikafal, torony, kupola, tetõ, tetõrész, reklámhordozó vagy egyéb épületrész)

a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintõvonalra az épület irányában emelkedõ 45° alatt vont

sík fölé emelkednek, ezen épületrészeknek az illetõ homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont – az elõzõvel

párhuzamos – síkkal történõ vetítéssel meghatározott magasságával,

bb) íves homlokzatfelületek esetén a számítási eljárás azonos a ba) alpontban leírttal, de a visszavetítés a kiterített

felület érintõvonalára merõlegesen, pontonként történik;

c) figyelmen kívül kell hagyni:

ca) a kéményeket,

cb) a tetõszerelvényeket,

cc) a 0,5 m2-t meg nem haladó felületû padlásvilágító ablakokat,

cd) a 0,5 m2-t meg nem haladó felületû reklámhordozókat,

ce) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar homlokzatfelületeit,

cf) a loggiák belsõ oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait,

cg) a tûzfalat,

ch) a pincelejáró, a gépkocsilehajtó, az angolakna térszint alatti homlokzati felületeit;

d) az egy telken álló épületek épületmagasságát külön-külön kell meghatározni.”

5. § Az OTÉK 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A közmûellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

(2) A közmûvesítettség szempontjából az építési övezet

a) teljesen közmûvesített, ha

aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhõ),

ab) az ivóvíz,

ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint

ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;

b) részlegesen közmûvesített, ha

ba) a villamos energia,

bb) az ivóvíz,

bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,
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bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelõ berendezéssel, vagy tisztítómezõvel ellátott

oldómedencés mûtárggyal vagy idõszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban

történik;

c) hiányosan közmûvesített, ha a részleges közmûvesítettségre elõírt feltételek valamelyike nem áll fenn;

d) közmûvesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.”

6. § Az OTÉK 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A területfelhasználási egység telkén – helyi építési szabályzat eltérõ szabályozása hiányában – elhelyezhetõ

építmény rendeltetését a 11–24. § és a 26–30/B. § határozza meg. Az elhelyezhetõ építmény – a helyi építési szabályzat

eltérõ rendelkezésének hiányában – egy vagy több rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az egyes építési övezetekben vagy övezetekben az övezet sajátos használatának megfelelõ, e rendelet szerinti

rendeltetéseken kívül csak olyan más rendeltetés engedhetõ meg, amely használata során a terület sajátos használatát

nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó övezeti elõírásoknak, továbbá

a rendeltetése szerinti külön jogszabályi elõírásoknak megfelel.

(3) Minden területen elhelyezhetõ az elõírások szerinti gépjármûvek elhelyezését biztosító építmény. A lakóterületen

– a falusias lakóterület kivételével –, a vegyes területen és az üdülõterületen nem helyezhetõ el önálló parkolóterület

és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjármûvek és az ilyeneket szállító jármûvek számára. A nagyvárosias lakó-,

településközpont- és az intézményi területen új önálló üzemanyagtöltõ nem helyezhetõ el.”

7. § Az OTÉK 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nagyvárosias lakóterületen elhelyezhetõ épület – a lakó rendeltetésen kívül – :

a) kereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) szállás jellegû,

e) igazgatási, iroda és

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

8. § Az OTÉK 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhetõ épület – a lakó rendeltetésen kívül – :

a) kereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) szállás jellegû,

e) igazgatási, iroda és

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

9. § Az OTÉK 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhetõ épület – a lakó rendeltetésen kívül – :

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális,

d) a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú szállás és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

10. § Az OTÉK 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A falusias lakóterületen elhelyezhetõ épület – a lakó rendeltetésen kívül – :

a) mezõ- és erdõgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerû használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

b) kereskedelmi, szolgáltató,

c) szállás jellegû,
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d) igazgatási, iroda,

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

f) kulturális, közösségi szórakoztató és

g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

11. § Az OTÉK 16. §-át megelõzõ alcíme és 16. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Településközpont terület
16. § (1) A településközpont terület elsõsorban lakó és olyan települési szintû egyéb rendeltetést szolgáló épület

elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

(2) A településközpont területen elhelyezhetõ épület – a lakó rendeltetésen kívül – :

a) igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsõdleges egyéb közösségi szórakoztató,

d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

e) kulturális, közösségi szórakoztató és

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

12. § Az OTÉK 17. §-át megelõzõ alcíme és 17. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Intézmény terület
17. § (1) Az intézmény terület elsõsorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló

épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az intézmény területen elhelyezhetõ épület – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – :

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) A (2) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és

a személyzet számára szolgáló lakás, továbbá más lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban

és módon (önálló lakó vagy más rendeltetésû épületben meghatározott szintszám felett) alakítható ki.”

13. § Az OTÉK 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésû épület nem helyezhetõ el, de a gazdasági

tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.”

14. § Az OTÉK 20. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A zavaró hatású iparterületen lakás nem helyezhetõ el. Az egyéb ipari gazdasági területen a gazdasági

tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetõk el,

önálló lakó rendeltetésû épület nem helyezhetõ el.”

15. § Az OTÉK 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) Az üdülõházas területen olyan – általában – kettõnél több üdülõegységet magába foglaló üdülõ rendeltetésû

épület, üdülõtábor és kemping helyezhetõ el, amely túlnyomóan változó üdülõi kör több napos tartózkodására

szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú

tartózkodásra alkalmas.

(2) Az üdülõházas területen állattartó épület – a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével – és különálló

árnyékszék, komposztáló, siló és ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszint alatti, fedett

kialakítású kivételével – nem helyezhetõ el.”
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16. § Az OTÉK 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetõ építmények rendeltetésük

miatt jelentõs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külsõ hatásaitól is védelmet

igényelnek. A különleges területek célját és fajtáját a településszerkezeti tervben, a beépítési elõírásokat a helyi építési

szabályzatban minden esetben meg kell határozni.

(2) Különleges terület

a) a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésû kereskedelmi célú terület,

b) a nagy kiterjedésû szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület,

c) a vásár, kiállítás és kongresszus területe,

d) az oktatási központok területe,

e) az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület,

f) a nagykiterjedésû sportolási célú terület,

g) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület,

h) az állat- és növénykert területe,

i) a nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület,

j) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület,

k) a hulladékkezelõ, -lerakó területe,

l) a közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül

elhelyezésre, valamint a repülõtér területe,

m) a temetõ területe,

n) a mezõgazdasági üzemi terület,

o) az egyéb, a 10–23. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület.”

17. § Az OTÉK 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § (1) A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felsõ határértékeit a 2. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A telekre elõírt legkisebb zöldfelületbe a tetõkert és a vízfelület az 5. számú melléklet szerint számítható be.”

18. § Az OTÉK 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § (1) A közlekedés és a közmû elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármû

várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem minõsülõ telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány),

köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi

és a légi közlekedés, továbbá a közmû és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.

(2) A közút, a vasút elhelyezése céljára – más jogszabályi elõírás hiányában – legalább a következõ szélességû építési

területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzõk figyelembe vételével:

a) gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) esetén 60 m,

b) fõút esetén 40 m,

c) országos mellékút esetén 30 m,

d) helyi gyûjtõút esetén 22 m,

e) kiszolgáló út esetén 12 m,

f) kerékpárút esetén 3 m,

g) gyalogút esetén 3 m,

h) kétvágányú vasút esetén 20 m,

i) egyvágányú vasút esetén 10 m.

(3) A közlekedési területen elhelyezhetõ épület a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevõk ellátását szolgáló

kereskedelmi, szolgáltató, és szállás, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára

szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat.”

19. § Az OTÉK 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § (1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település klimatikus

viszonyainak megõrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.

(2) A zöldterületnek közútról, köztérrõl közvetlenül – kerekesszékkel és gyermekkocsival is – megközelíthetõnek és

használhatónak kell lennie.
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(3) A zöldterületen elhelyezhetõ a terület rendeltetésszerû használatához szükséges építmény és vendéglátó

rendeltetést tartalmazó épület.

(4) A zöldterület telkén épület legfeljebb 7,50 m beépítési magassággal helyezhetõ el.

(5) Az egyes zöldterületek legkisebb zöldfelületi aránya, valamint megengedett legnagyobb beépítettségének

mértéke a sajátos használatok szerint a következõ:

a) közkert esetében

aa) a megengedett legnagyobb beépítettség: 3%,

ab) a legkisebb zöldfelület: 60%,

b) közpark esetében

ba) a megengedett legnagyobb beépítettség: 3%,

bb) a legkisebb zöldfelület: 70%.”

20. § Az OTÉK 28. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az erdõ területfelhasználási célja szerint:

a) védelmi,

b) gazdasági,

c) közjóléti

lehet.

(3) A védelmi erdõben – a honvédelmi rendeltetésû erdõben a honvédelmi és katonai építmények kivételével –

épületet elhelyezni nem lehet.”

21. § Az OTÉK 29. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A mezõgazdasági területen több önálló telekbõl mezõgazdasági birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében

a 3%-os beépíthetõség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható

(birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10 000 m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerû

használatára nincs korlátozó hatással, vagy azt nem veszélyezteti. Ebben az esetben a birtokközpont beépítettségének

meghatározásakor beszámításra került telkeken épületet elhelyezni nem lehet. A birtokközpont telkén a beépítettség

a 45%-ot nem haladhatja meg.

(6) A birtokközpont telkén az (1) és a (4) bekezdésben foglaltakon túl a mezõgazdasági tevékenységhez kapcsolódó

szállás jellegû épület, vendéglátó épület elhelyezhetõ.”

22. § Az OTÉK 30/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30/B. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetõ

építmények rendeltetésük miatt jelentõs hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külsõ

hatásaitól is védelmet igényelnek.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület

a) az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület,

b) a nagy kiterjedésû sportolási célú terület,

c) a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület,

d) a vadaspark, arborétum területe,

e) a temetõ területe,

f) a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület,

g) a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület,

h) burkolt vagy fásított köztér, sétány,

i) az egyéb, a 26–30/A. §-ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre nem szánt területen a terület rendeltetésszerû használatát

szolgáló építmény helyezhetõ el.

(4) A különleges beépítésre nem szánt területen épület – legfeljebb 5%-ig – a helyi építési szabályzatban

megengedett beépítettséggel helyezhetõ el.

(5) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott burkolt köztér, fásított köztér és sétány legkisebb zöldfelületi aránya,

valamint megengedett legnagyobb beépítettségének mértéke a sajátos használatok szerint a következõ:

a) burkolt köztér esetében a megengedett legnagyobb beépítettség: 5%,
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b) fásított köztér, sétány esetében

ba) a megengedett legnagyobb beépítettség: 5%,

bb) a legkisebb zöldfelület: 20%.”

23. § Az OTÉK 32. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Valamennyi építési övezetben, illetõleg övezetben – ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem

rendelkezik – elhelyezhetõk:)

„6. a megújuló energiaforrás mûtárgya, amely használata során az építési övezetben, övezetben az

alaprendeltetésnek megfelelõ használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet.”

24. § Az OTÉK 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. § (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhetõ el,

a) amelynek megközelíthetõsége – beépítésre nem szánt területen a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú

épület elhelyezésére szolgáló telek kivételével – gépjármûvel közterületrõl vagy magánútról közvetlenül biztosított,

b) ahol a rendeltetésszerû használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, technológiai víz biztosított,

c) ahol a keletkezõ szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított,

d) ahol a használat során keletkezõ hulladék elszállításának, ártalommentes elhelyezésének vagy házilagos

komposztálásának a lehetõsége biztosított, valamint

e) amelyhez a gépjármûvek elhelyezése a 42. §-ban elõírtak szerinti biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában elõírtak a környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi

szolgáltatással vagy egyedi módon teljesíthetõk az övezetre elõírt teljes közmûvesítettség esetében is.”

25. § Az OTÉK 35. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(8) Az épületek utólagos hõszigetelése és homlokzatburkolása az elõ-, oldal- és hátsókert méretét, valamint a telek

homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületet csökkentheti. A telek beépítettsége ennek megfelelõen

eltérhet az övezetre elõírt megengedett legnagyobb beépítettség mértékétõl.

(9) Építési határvonalon kívülre esõ épületrész

a) az elõkertbe a legalább 5,0 m-es elõkertméret,

b) a telek közterületi homlokvonalára helyezett épületeken a közterület fölé – a 39. § (1) bekezdésében foglaltakat is

figyelembe véve – a legalább 12 m szélességgel szabályozott közterület,

c) az oldalkertbe – legfeljebb 1,0 m-es benyúlással – a legalább 4,0 m-es oldalkert méret

esetében létesíthetõ.”

26. § Az OTÉK 36. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A legkisebb telepítési távolság az egymással szemben átfedésben lévõ olyan épületek között, amelyeknek

homlokzata huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílását tartalmazza az építési telekre elõírt (megengedett)

legnagyobb épületmagasság mértéke.

(3) Nem kell telepítési távolságot tartani, ha az egymással szemben átfedésben lévõ homlokzatok közül az egyik

a) nyílás nélküli vagy

b) csak nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség nyílásait tartalmazza.”

27. § (1) OTÉK 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A védõterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet

a) védõterület (biztonsági terület), vagy

b) nyomvonal jellegû építmény esetén védõsáv (biztonsági övezet).”

(2) Az OTÉK 38. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhetõ ki új beépítésre szánt terület – a gazdasági területek és

a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével –

a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétõl számított – amennyiben kormányrendelet másként nem rendelkezik –

250-250 m széles területen,

b) fõút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétõl számított 50-50 m széles területen,

c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélsõ vágányától számított 100 m széles

területen.
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(9) Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdõ területfelhasználási egységbe az út tengelyétõl számított

a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület,

b) fõút esetében 50-50 m széles terület.

(10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélsõ vágányától számított 50 m, valamint egyéb környezeti

hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó

feltételek szerint helyezhetõ el.

(11) Katasztrófaveszélynek, katasztrófa kockázatnak kitett területen beépítésre szánt területet kijelölni, illetve

épületet elhelyezni csak a település katasztrófavédelmi besorolásának és a veszélyeztetõ hatásnak

a figyelembevételével lehet.

(12) A (8)–(10) bekezdés elõírásait a meglévõ és a tervezett közút és vasút esetében egyaránt alkalmazni kell.”

28. § (1) OTÉK 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerû használatához – a parkolás rendjét

szabályozó önkormányzati rendelet hiányában a (11) bekezdésben foglaltak kivételével legalább – a (2) és

a (4) bekezdésben elõírt mennyiségû és fajtájú gépjármû elhelyezési lehetõségét, továbbá rendszeres teherszállítás

esetén rakodóhelyet kell biztosítani. Meglévõ építmények bõvítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében

csak a bõvítésbõl, az átalakításból, vagy az új rendeltetésbõl eredõ többlet gépjármû elhelyezésérõl kell gondoskodni,

a meglévõk megtartása mellett. Védett épületek (mûemlék, helyi egyedi védelem) bõvítéssel nem járó átalakítása,

rendeltetésmódosítása esetében nem kell a gépjármûvek elhelyezését biztosítani.

(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerû használatához a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Az elõírt személygépkocsi elhelyezési kötelezettségtõl a település helyi

sajátosságaira figyelemmel a parkolás helyi rendjének megállapításáról szóló jogszabály alapján kihirdetett, a parkolás

rendjét szabályozó önkormányzati rendelet a 4. számú mellékletben meghatározottaktól eltérõ értékeket is

megállapíthat.”

(2) OTÉK 42. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A 10 gépjármûnél nagyobb befogadóképességû felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló

felületek árnyékolását biztosító fásítást – helyi építési szabályzat eltérõ rendelkezésének hiányában – minden

megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelõ, környezettûrõ, túlkoros lombos fa

telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 termõföldterület biztosításával, amelyek 1 m2 alatti területei a telek

zöldfelületébe nem számíthatók be.”

(3) Az OTÉK 42. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) Ha az adottságok szükségessé teszik, a (2) bekezdés szerinti gépjármû-várakozóhelyek (parkolók) a telekhatártól

mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt

területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók.”

29. § Az OTÉK a következõ 112. §-sal egészül ki:

„112. § (1) A 2013. január 1-jén hatályos helyi építési szabályzat 2015. december 31-ig alkalmazható.

(2) A helyi építési szabályzat 2013. január 1-jét követõ módosítása esetén a módosítással érintett tárgykörben

biztosítani kell az összhangot az e rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.)

módosított rendelkezéseivel.

(3) Hatályos helyi építési szabályzat hiányában 2013. január 1-jét követõen az illeszkedés szabályait e rendelet

elõírásai szerint kell alkalmazni.

(4) E rendeletnek az R.-rel módosított rendelkezéseit az R. hatálybalépését követõen benyújtott építésügyi hatósági

engedély iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.”

30. § (1) OTÉK 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) OTÉK 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az OTÉK 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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31. § Hatályát veszti az OTÉK

1. 3. §-át megelõzõ alcíme és 3–5. §-a,

2. 9. §-ában a „ , szabályozási tervben – a fõváros esetében a szabályozási kerettervben is –” szövegrész,

3. 11. § (3) és (4) bekezdése,

4. 12. § (3)–(4) bekezdése,

5. 13. § (3)–(4) bekezdése,

6. 14. § (1) bekezdésében a „helyi” és az „és kézmûipari” szövegrész,

7. 14. § (3) bekezdése,

8. 15. §-a, és az azt megelõzõ alcím,

9. 18. §-a, és az azt megelõzõ alcím,

10. 19. § (3) bekezdése,

11. 21. §-a, és az azt megelõzõ alcím,

12. 23. § (2) bekezdésében a „ , szabályozási tervben” és a „vagy csak kivételesen csoportos formában” szövegrész,

13. 23. § (3) bekezdésében a „ , szabályozási tervben” és az „általános vagy kivételes jelleggel” szövegrész,

14. 23. § (4) bekezdésében az „egyéb” és a „ , kulturális” szövegrész,

15. 23. § (5) bekezdése,

16. 28. § (4) bekezdés 1. pontjában az „és oktatási-kutatási” szövegrész,

17. 30. § (1) bekezdés 5. pontjában a „(védett vízbázis)” szövegrész,

18. 30. § (1) bekezdés 7. pontja,

19. 30/A. § (1) bekezdés c) pontja,

20. 31. § (2) és (4) bekezdése,

21. 34. § (1) bekezdés d) pontjában az „és csoportos” szövegrész,

22. 35. § (1) bekezdésében az „épület, ” szövegrész,

23. 36. § (6)–(8) bekezdése,

24. 40. § (6)–(7) bekezdése,

25. 42. § (4) bekezdés a) pontjában a „[pl. szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális

épület (színház, múzeum, cirkusz, szabadidõközpont, állatkert, arborétum stb.), kereskedelmi bevásárlóközpont,

sportépítmény (sportcsarnok, stadion, strand, uszoda stb.), emlékhely stb.]” szövegrész,

26. 42. § (10) bekezdése,

27. 43. § (1) bekezdése,

28. 45. § (4) bekezdése,

29. 47. § (1) bekezdése,

30. 49. § (1) bekezdésében a „ , szabályozási tervben” szövegrész,

31. 3. számú melléklete, valamint

32. Függeléke.

32. § Az OTÉK

1. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „legalább 10%” szövegrész helyébe a „legalább 5%” szöveg,

2. 6. § (3) bekezdés a) pont 2.1. alpontjában a „településközpont vegyes-” szövegrész helyébe a „településközpont”

szöveg,

3. 6. § (3) bekezdés a) pont 2.2. alpontjában a „központi vegyes-” szövegrész helyébe az „intézményi” szöveg,

4. 6. § (4) bekezdésében a „szintterület-sûrûség” szövegrész helyébe a „beépítési sûrûséget” szöveg,

5. 7. § (3) bekezdés 1. pontjában a „legkisebb telekterületméretet” szövegrész helyébe a „telek legkisebb területét”

szöveg,

6. 9. §-ában az „egységes” szövegrész helyébe az „egységes és összefüggõ”,

7. 11. § (1) bekezdésében a „lakóépület” szövegrész helyébe az „elsõsorban lakó rendeltetésû épület” szöveg,

8. 12. § (1) bekezdésében a „lakóépület” szövegrész helyébe az „elsõsorban lakó rendeltetésû épület” szöveg,

9. 13. § (1) bekezdésében a „lakóépület” szövegrész helyébe az „elsõsorban lakó rendeltetésû, legfeljebb négy

lakásos épületek” szöveg,

10. 23. § (1) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész helyébe az „elsõsorban a 6,0 m beépítési magasságot meg nem

haladó, legfeljebb” szöveg, az „üdülõegységes” szövegrész helyébe az „üdülõegységet magába foglaló” szöveg,

11. 28. § (4) bekezdés 1. pontjában a „0,5%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 0,5%-os” szöveg,
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12. 28. § (4) bekezdés 2. pontjában az „egészségügyi-szociális, turisztikai” szövegrész helyébe a „közjóléti” szöveg,

az „5%-os” szövegrész helyébe „legfeljebb 5%-os” szöveg,

13. 29. § (1) bekezdésében a „termékfeldolgozás és -tárolás (a továbbiakban: mezõgazdasági hasznosítás)

építményei” szövegrész helyébe az „ , a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló

építmények” szöveg,

14. 29. § (3) bekezdés 1. pontjában az „építményt” szövegrész helyébe az „épületet” szöveg,

15. 29. § (3) bekezdés 2. és 3. pontjában a „3%-os” szövegrész helyébe a „legfeljebb 3%-os” szöveg,

16. 29. § (4) bekezdésében az „építménymagassága” szövegrész helyébe a „beépítési magassága” szöveg,

17. 30. § (1) bekezdés 5. pontjában a „vízbeszerzési” szövegrész helyébe a „vízbázis” szöveg,

18. 31. § (1) bekezdésében a „településrendezési,” szövegrész helyébe a „településrendezési, településképi,

illeszkedési,” szöveg,

19. 31. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „10. § (2) bekezdés” szöveg,

20. 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „oldalhatára legyen” szövegrész helyébe az „oldalhatára, szemközti építési

határvonala és a telek másik oldalhatára között beépítetlen telekrész legyen” szöveg,

21. 34. § (3) bekezdésében az „a megengedett építménymagasság legalább 2/3-a, de minimum” szövegrész helyébe

a „legalább” szöveg,

22. 35. § (1) bekezdésében a „(8) és (9) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(8)–(9) bekezdésben és a helyi építési

szabályzatban” szöveg,

23. 35. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolságnál” szövegrész

helyébe a „4 m-nél” szöveg,

24. 35. § (4) bekezdésében az „építménymagasságának” szövegrész helyébe a „beépítési magasságának” szöveg,

25. 35. § (6) bekezdésében a „szennyvízszikkasztó (talaj – abszorpciós csatornapótló)” szövegrész helyébe

a „tisztítómezõvel ellátott oldómedencés” szöveg,

26. 35. § (10) bekezdésében a „kiugró” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés szerinti túlnyúló” szöveg,

27. 36. § (1) bekezdés b) pontjában az „a (4) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az országos tûzvédelmi

szabályzat szerint meghatározott” szöveg,

28. 37. § (1) és (4) bekezdésében a „tetõfelületén” szövegrész helyébe az „ , a telekhatár felé lejtõ tetõfelületén”

szöveg,

29. 37. § (4) bekezdésében a „tároló-,” szövegrész helyébe a „tároló-, közlekedõ-,” szöveg,

30. 39. § (3) bekezdésben a „mért 50 m-en” szövegrész helyébe a „mért 5,00 m-en” szöveg

lép.

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2–32. §, valamint az 1–3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Nem lép hatályba az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.

(4) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felsõ határértékei

A B C D E F

1. A területfelhasználási egységekre meghatározandó Az építési telekre meghatározandó

2.
Általános használat

szerinti terület
Sajátos használat

szerinti terület

Megengedett
legnagyobb

beépítési sûrûség
(m2/m2)

Megengedett
legnagyobb
beépítettség

(%)

Megengedett
legnagyobb

beépítési magasság
(m)

Legkisebb
zöldfelület

(%)

3. lakó nagyvárosias 3,0 80 12,5< 10

4. kisvárosias 1,5 60 <12,5 20

5. kertvárosias 0,6 30 <7,5 50

6. falusias 0,5 30 40

7. vegyes település-
központ

2,4 80 10

8. intézményi 3,5 a település
legnagyobb

mértékû
lakóterületi

beépítettségnél
legfeljebb

25%-kal
megnövelt

érték

a be nem
épített terület

50%-a

9. gazdasági kereskedelemi,
szolgáltató

2,0 60 20

10. jelentõs
mértékû zavaró
hatású ipari

1,5 30 40

11. egyéb ipari 1,5 50 25

12. üdülõ üdülõházas 1,0 30 6,0< 40

13. hétvégiházas 0,2 20 60

14. különleges 2,0 40 <6,0 40

”

2. melléklet a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az elhelyezendõ személygépkocsik számának megállapítása

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

1. minden lakás, és üdülõ önálló rendeltetési egysége után,

2. kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0–100 m2-ig minden megkezdett 10 m2,

e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

3. szállás jellegû – kivéve hajléktalanszálló és idõsek otthona, diákszálló, diákotthon – önálló rendeltetési egység

minden vendégszoba után,

4. vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után

(beleértve a terasz, kerthelyiség területét is),

5. bölcsõde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy

tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után,
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6. felsõfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden

megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

7. kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház,

koncert-, hangversenyterem, mûvelõdési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz stb.) minden

megkezdett 5 férõhelye után, valamint ahol a férõhely száma nem állapítható meg (múzeum, mûvészeti galéria,

levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után,

8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férõhelye után,

9. igazgatási, nem fekvõbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló

helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után,

10. fekvõbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után,

11. ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelõ helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,

12. raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után,

13. közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek

13.1. vasúti állomásegységhez:

13.1.1. normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében arányosan

elosztva)

13.1.1.1. 30000 fõ lakosig vagy középállomásnál minden 1000 lakos,

13.1.1.2. 30000–100000 fõ lakosig vagy agglomerációs, kiemelt üdülõterületi, gyógyhelyi

középállomásnál minden 1500 lakos,

13.1.1.3. 100000 fõ lakos fölött vagy vasúti csomóponti állomásnál minden 2500 lakos

után,

13.1.2. kisvasúti állomás esetén egyedi vizsgálat alapján;

13.2. távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez (egy településen több állomás esetében

arányosan elosztva):

13.2.1. 30000 fõ lakosig minden 1000 lakos,

13.2.2. 30000–100000 fõ lakosig vagy agglomerációs, kiemelt üdülõterületi, gyógyhelyi állomásnál,

megállóhelynél minden 1500 lakos,

13.2.3. 100 000 fõ lakos fölött vagy csomóponti állomásnál, megállóhelynél minden 2500 lakos

után;

13.3. hajóállomás esetén:

13.3.1. 30 000 fõ lakosig 5–10 db,

13.3.2. 30 000–100 000 fõ lakosig 10–20 db,

13.3.3. 100 000 fõ lakos fölött 20–30 db;

13.4. helyi tömegközlekedési eszköz végállomása esetén egyedi vizsgálat alapján (P+R);

13.5. repülõtér esetén egyedi vizsgálat alapján,

14. iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett

20 m2 nettó alapterülete után,

15. jelentõs zöldfelületet igénylõ közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temetõ stb.)

és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után,

16. diákotthon, idõsek otthona, szállás jellegû önálló rendeltetési egység szobáinak egyharmada után,

17. hajléktalanszálló, szállás jellegû önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai

helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után.”
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3. melléklet a 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A tetõkertek és a vízfelület beszámítása a telekre elõírt zöldfelületbe

1. Az egybefüggõ, legalább 10 m2-t elérõ területû tetõkertek beszámítása a zöldfelületbe

Az épített szerkezet feletti termõföld
rétegvastagsága

A telepíthetõ növényállomány szerkezete,
zöldtetõ jellege

A tetõkert összterületébõl zöldfelületként
számítható rész

8–20 cm termõréteg vagy
könnyített szerkezetû talaj
(szubsztrát)

egyszintes növényállományú,
extenzív zöldtetõ

15%

21–40 cm termõréteg egyszintes növényállományú
félintenzív zöldtetõ

25%

41–80 cm termõréteg kétszintes növényállományú intenzív
zöldtetõ

40%

81 cm termõréteg felett háromszintes növényállományú
intenzív zöldtetõ (pl. mélygarázs
felett, járószinten)

75%

2. A vízfelület beszámítása a zöldfelületbe

A vízfelület jellege
A vízfelület összterületébõl

zöldfelületként számítható rész

Természetes vízfelület állandó vízborítottsággal (patak, tó), illetve mesterséges
vízfelület állandó vízborítottsággal és szigetelés nélküli mederrel, állandó vízi
élõvilággal

100%

Mesterséges vízfelület szigetelt mederrel, állandó vízborítottsággal, állandó vízi
élõvilággal

75%

”

A Kormány 91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelete
a 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhetõ menekültek keretszámáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány a 2012. évben a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 7. § (5) bekezdése alapján menekültként

elismerhetõ külföldiek számát legfeljebb 10 fõben határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. január 1. napján hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 23/2012. (IV. 26.) BM rendelete
a 2007–2013 közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és
kontrollrendszerekrõl

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

– a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIV.

Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 9. Szolidaritási programok alcím 1. Európai

Menekültügyi Alap, 2. Integrációs Alap, 3. Visszatérési Alap, és 4. Külsõ Határok Alap, 5. Szolidaritási programokhoz

kapcsolódó technikai költségek, 6. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék jogcímcsoportok fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználására, valamint az ezekbõl az elõirányzatokból származó támogatások felhasználásának

pénzügyi lebonyolításában és ellenõrzésében részt vevõ szervezetekre és a végsõ kedvezményezettekre terjed ki.

(2) E rendelet szerinti elõirányzatokból nyújtott támogatások végsõ kedvezményezettje lehet

a) egyesület a párt kivételével,

b) köztestület,

c) egyház és belsõ egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) közalapítvány,

f) nonprofit gazdasági társaság,

g) nonprofit szövetkezet,

h) egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet,

i) helyi önkormányzat,

j) nemzetiségi önkormányzat,

k) önkormányzati társulás,

l) költségvetési szerv,

m) nemzetközi szervezet,

n) kormányközi szervezet és

o) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Ellenõrzési Hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság;

b) elõzetes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt lényegi

elemeit tartalmazó dokumentum;

c) Európai Menekültügyi Alap: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;

d) éves program: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (3) bekezdése, a 2007/574/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat 23. cikk (3) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 19. cikk

(3) bekezdése szerinti éves programok;

e) Hitelesítõ Hatóság: a Belügyminisztériumnak (a továbbiakban: BM) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)

által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való benyújtást megelõzõ igazolására kijelölt, a Felelõs

Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége;
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f) informatikai rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében

végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK tanácsi határozat 22. cikk e) pontjában, a

2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK európai parlamenti és

tanácsi határozat 26. cikk e) pontjában és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk

e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

g) Integrációs Alap: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;

h) közvetlen támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárásban nyertes végsõ

kedvezményezett között létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és

felhasználásának részletes szabályait;

i) Külsõ Határok Alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;

j) mérlegbeszámoló: a Felelõs Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített,

eredményszemléletû könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a

Visszatérési Alap és a Külsõ Határok Alap egyes allokációinak zárásáról szóló, az Európai Bizottság részére

megküldendõ zárójelentés adatainak alátámasztására, és amely nem tartozik a számvitelrõl szóló 2000. évi

C. törvény (a továbbiakban: Számv. törvény) hatálya alá;

k) Mûködési Kézikönyv: a Felelõs Hatóság mûködésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat

tartalmazó dokumentum;

l) pályázati adatlap: nyílt és az egyszerûsített kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt

megvalósításával összefüggõ információkra kiterjedõ dokumentum;

m) partner: a projekttel megvalósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a végsõ

kedvezményezett felelõssége mellett, a végsõ kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján a

végsõ kedvezményezettel közösen valósítja meg a projektet;

n) projekt: a támogatások végsõ kedvezményezettjei által egy intézkedés egészének vagy egy részének

végrehajtása érdekében felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök;

o) részletes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt

megvalósításával összefüggõ minden releváns információra kiterjedõ dokumentum;

p) szabálytalanság: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK

EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok elõírásainak, a támogatási

szerzõdésben és a közvetlen támogatási szerzõdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,

amelyek eredményeképpen a Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;

q) szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános

program keretében végrehajtott projekteket érintõ szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó

informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

r) szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;

s) támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a nyílt és az egyszerûsített kiválasztási eljárásban nyertes végsõ

kedvezményezett között létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és

felhasználásának részletes szabályait;

t) többéves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18. cikk (1) bekezdése, a 2007/575/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikk (1) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi

határozat 21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;

u) végsõ kedvezményezett: a projekt megvalósításáért felelõs szervezet;

v) Visszatérési Alap: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.

2. Intézményrendszer

3. § A Felelõs Hatóság a miniszter által kijelölt szervezeti egységeibõl áll, amely

a) felelõs az Európai Menekültügyi Alapból, az Integrációs Alapból, a Visszatérési Alapból és a Külsõ Határok Alapból

(a továbbiakban együtt: Alapok) támogatott többéves program és az éves programok stratégiai, operatív és

adminisztratív igazgatásáért,

b) felelõs az Európai Bizottsággal az Alapokkal kapcsolatban folytatott kommunikációért;

c) ellátja továbbá a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai

parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,

a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében, valamint az e rendeletben meghatározott feladatokat.
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4. § A Felelõs Személy a miniszter által kijelölt, a miniszter nevében eljáró személy, aki a Felelõs Hatóság nevében meghozza a

2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi

határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/435/EK tanácsi

határozat 25. cikkében, továbbá e rendeletben meghatározott, a Felelõs Hatóság feladatainak ellátása érdekében

szükséges döntéseket, kötelezettséget vállal a Felelõs Hatóság intézkedéseiért és jóváhagyja azok végrehajtását.

5. § A Hitelesítõ Hatóság ellátja

a) a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,

b) a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,

c) a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 31. cikkében, továbbá

d) a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.

6. § Az Ellenõrzési Hatóság felelõs az irányítási és kontrollrendszer hatékony mûködésének vizsgálatáért, és ellátja a 44. § és

45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

7. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap éves és többéves programjaiban

megfogalmazott célkitûzések vagy prioritások teljesülésének nyomon követését független, legalább öt tagú

Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) végzi.

(2) Az MB mûködésének alapelveit az általa elfogadott ügyrend szabályozza.

(3) Az MB-be tagot a Felelõs Hatóság, valamint a Felelõs Személy által erre felkért miniszterek és nemzetközi szervezetek

delegálnak.

(4) Az MB-ben megfigyelõként részt vehet az Ellenõrzési Hatóság és a Hitelesítõ Hatóság által delegált személy.

8. § (1) Az MB áttekinti az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak megvalósulását és javaslatot tesz az Európai

Bizottság részére megküldendõ jelentések tartalmával kapcsolatban.

(2) Az MB javaslatot tehet a Felelõs Hatóságnak az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési

Alap hazai felhasználásának olyan felülvizsgálatára, amely elõsegítheti az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs

Alap, valamint a Visszatérési Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérését és az éves program

irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítását.

9. § (1) A Külsõ Határok Alap Tárcaközi Egyeztetõ Fórum (a továbbiakban: Fórum) létrehozásának és mûködésének célja a

folyamatos információáramlás, a Külsõ Határok Alap felhasználásával kapcsolatos szakmai és technikai egyeztetések

biztosítása, valamint a fejlesztések folyamatos nyomon követése.

(2) A Fórum 5 tagját a miniszter által elnökként, továbbá tagként, illetve a nemzetgazdasági miniszter, a közigazgatási és

igazságügyi miniszter és a külügyminiszter által tagként kijelölt személyek alkotják.

(3) A Fórum feladatai:

a) a végsõ kedvezményezettek fejlesztési javaslatai alapján a több éves fejlesztési program szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;

b) a végsõ kedvezményezettek projektjavaslatai alapján az éves fejlesztési programok szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;

c) a fejlesztési tervekkel összefüggõ kormányzati és miniszteri hatáskörbe tartozó döntések megfogalmazása,

elõkészítése;

d) a Külsõ Határok Alap terhére megvalósuló fejlesztések végrehajtásának folyamatos nyomon követése;

e) az elõrehaladási és a zárójelentés megküldése elõtt az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak tükrében

a projektek megvalósulásának áttekintése és javaslattétel az Európai Bizottság részére megküldendõ jelentések

tartalmával kapcsolatban;

f) javaslattétel a Felelõs Hatóságnak a Külsõ Határok Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb

elérésére és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítására.
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3. Projektek kiválasztása

10. § A projektek kiválasztása nyílt, egyszerûsített vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében történik.

11. § (1) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében az adott tevékenység

jellege nem teszi lehetõvé a nyílt kiválasztási eljárással történõ kiválasztást, különösen, ha a tervezett tevékenységet a

végsõ kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el, vagy amelyek

Magyarország különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintik vagy különleges biztonsági intézkedést

igényelnek. Egyszerûsített kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek a Külsõ Határok

Alapból, valamint az elõcsatlakozási alapok kivételével, a Külsõ Határok Alappal azonos célkitûzéseket támogató

európai uniós forrásokból beszerzett eszközök, rendszerek javítására, fenntartására irányulnak. A projektek

kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik.

(2) Az éves programok összeállítása elõtt le kell folytatni a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulóját, és az ott

kiválasztott projekteknek szerepelniük kell az Európai Bizottságnak megküldendõ éves programban.

12. § (1) A Felelõs Hatóság a nyílt, az egyszerûsített és a zárt kiválasztási eljárás elsõ fordulója során felhívást jelentet meg,

amelynek tartalmaznia kell:

a) az éves programok azon prioritásait vagy célkitûzéseit, amelyek megvalósítására a pályázók projektjavaslata

irányulhat;

b) a támogató megnevezését;

c) a projekt maximális idõtartamát;

d) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, módját;

e) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó útmutató, az egyéb szükséges dokumentumok és információk elérésének

helyét.

(2) A pályázati útmutatónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ávr.) 66. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a partnerekkel, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személyekkel vagy szervezetekkel szemben

támasztott alkalmassági feltételeket;

b) a jogszabályi háttér ismertetését;

c) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenõrzés-tûrési és adatszolgáltatási kötelezettségrõl való

tájékoztatást;

d) a logikai keretmátrix és a GANTT-diagramm alkalmazására vonatkozó útmutatást, és

e) a további információk elérhetõségét.

(3) Nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázati adatlapnak és mellékleteinek az Ávr. 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl

tartalmaznia kell:

a) ha van ilyen, a partner nevét;

b) ha van ilyen – a partner elérhetõségeit, cégadatait, továbbá hozzájárulást az egyes adatok e rendelet szerinti

nyilvános közzétételéhez;

c) a prioritás vagy célkitûzés, a célcsoport és a tevékenységi terület pontos meghatározását hivatkozással az érintett

európai uniós jogi aktus és a pályázati útmutató vonatkozó elõírásaira;

d) a megvalósítás helyszínét vagy helyszíneit;

e) a logikai keretmátrixot;

f) a projektet megvalósító szervezet bemutatását, a megvalósítás személyi és tárgyi feltételeinek bemutatását;

g) a projekt ütemezésének bemutatását GANTT-diagram segítségével;

h) a szolgáltatott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat, és

i) a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját.

(4) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során benyújtott elõzetes projekt adatlap az Ávr. 67. §

(1) bekezdésében foglaltakon túl a (3) bekezdés a) és c)–d) pontjaiban szereplõ elemeket tartalmazza azzal, hogy a

(3) bekezdés c) pontja tekintetében a Külsõ Határok Alap esetében a Magyar Köztársaság Külsõ Határok Alap Nemzeti

Program vonatkozó elõírásaira is hivatkozni kell. Az elõzetes projekt adatlap tartalmazza továbbá a projekt

költségvetését és azt az indokot, amely alapján a végsõ kedvezményezett közvetlen támogatásra jogosult. Az Ávr. 67. §

(1) bekezdésében foglaltakon túl a (3) bekezdés b) és e)–i) pontjaiban szereplõ elemek részletes kidolgozását a

második fordulóban kitöltendõ részletes projekt adatlap tartalmazza.

8596 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám



(5) Az egyszerûsített kiválasztási eljárás esetén a pályázati útmutató és a pályázati adatlap vonatkozásában a (2) és

(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a pályázati útmutatónak nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés

e) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, a pályázati adatlap pedig nem foglalja magában a (3) bekezdés c), e),

g) pontjában szereplõ elemeket.

13. § (1) A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását a Felelõs Hatóság megjelenteti legalább egy országos napilapban.

(2) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során – az éves program összeállítását megelõzõen – a Felelõs

Hatóság a felhívást és az elõzetes projekt adatlap nyomtatványát megküldi a tervezett tevékenységet jogszabályi

felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel ellátó szervezetek részére. Amennyiben a zárt kétfordulós kiválasztási

eljárás lefolytatása Magyarország különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekei miatt szükséges vagy a

projekt különleges biztonsági intézkedést igényel, a Felelõs Hatóság a felhívást és az elõzetes projekt adatlap

nyomtatványát a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során a tervezett tevékenységet jogszabályi

felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel ellátó szervezetek részére küldi meg.

(3) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulója során a részletes projekt adatlap benyújtására vonatkozó

felhívást és a részletes projekt adatlap nyomtatványát a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejûleg megküldi

a végsõ kedvezményezett szervezetek részére.

(4) Egyszerûsített kiválasztási eljárás során a pályázati adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és a pályázati adatlap

nyomtatványát a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejûleg megküldi a végsõ kedvezményezett szervezetek

részére.

14. § (1) Projekt többéves projektként akkor valósítható meg, ha

a) a projekt célja érdekében megvalósítandó beruházás, tevékenység jellege és a lebonyolításához szükséges

idõtartama ezt feltétlenül indokolja, valamint

b) a pályázati felhívás lehetõséget ad rá és meghatározza az egyéb feltételeket.

(2) A többéves projekttel szemben a pályázati felhívásban támasztott valamennyi feltételt minden egyes évre

vonatkozóan teljesíteni kell az adott allokáció évére vonatkozó pályázati dokumentációban.

(3) A többéves projekt az Alapok legfeljebb három éves program allokációját érintheti.

(4) A Felelõs Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság által jóváhagyott allokáció terhére vállal.

(5) A támogatási szerzõdés és a közvetlen támogatási szerzõdés évente kerül megkötésre, amelynek alkalmával az elõzõ

év tapasztalatai alapján a projektet a végrehajtás objektív körülményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat

eredményeképpen a projekt újraértékelésre kerül, melynek eredményétõl függõen tervezett költségvetése és

indikátorai, valamint ezek alapján a tervezett támogatási összege módosíthatóak.

15. § A benyújtott pályázatok értékelését a nyílt kiválasztási eljárás és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában

független Értékelõ Bizottság (a továbbiakban: ÉB) végzi.

16. § (1) Az ÉB mûködését a Felelõs Személy által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

(2) Az ÉB a Felelõs Hatóság által meghatározott szakmai és pénzügyi szempontok szerint, valamint a közpénzekbõl

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen értékeli a benyújtott

pályázatokat, és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában megállapítja az éves programba kerülõ

támogatható projektek körét, a nyílt kiválasztási eljárás esetén megállapítja a támogatásra javasolt projektek

sorrendjét.

(3) A Külsõ Határok Alap esetén a Fórum a 9. § (3) bekezdésének b) pontjával összhangban javaslatot tesz, hogy az éves

programban mely támogatható projektek szerepeljenek.

(4) Az ÉB az adott alap tekintetében benyújtott pályázat elbírásához szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezõ – az

adott szakterületet érintõ szabályozásban, feladatok ellátásában érdemi szerepet betöltõ szervezetek és a felügyeletet

ellátó minisztériumok, valamint a Felelõs Hatóság által delegált – tagokból áll. Az ÉB elnökét a Felelõs Személy jelöli ki.

(5) Az ÉB ülésein megfigyelõk vehetnek részt, akik észrevétel-tételi joggal rendelkeznek.

(6) Az értékelésben résztvevõket titoktartási kötelezettség terheli az értékelés során tudomására jutott információk

tekintetében, amelyrõl nyilatkozatot kell aláírniuk.

(7) Az ÉB szavazással, egyszerû többséggel dönt a vitás kérdésekrõl.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám 8597



17. § (1) Az ÉB ülésérõl emlékeztetõ készül. Az emlékeztetõ tartalmazza az ülés helyét és idõpontját; a jelen lévõ tagok és

megfigyelõk nevét; támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csökkentése esetén a

csökkentett összköltséget és annak indoklását, feltételekkel történõ támogatás esetén a feltételt és teljesítésének

határidejét, elutasítás esetén annak részletes indoklását; vitás kérdés esetén a szavazatok arányát és bármely tag

különvéleményét, ha azt a tag kéri.

(2) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában, valamint az egyszerûsített kiválasztási eljárásban a Felelõs

Hatóság által delegált tagokból álló bizottság végzi az elsõ fordulóban támogathatónak ítélt projektek értékelését a

16. § (1)–(2) és (5)–(7) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy lehetõsége van a végsõ

kedvezményezettel folytatott konzultációra. A bizottság elnökét a Felelõs Személy jelöli ki.

(3) A Felelõs Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek

támogatásáról vagy elutasításáról.

18. § (1) A támogatásról szóló döntésrõl a Felelõs Hatóság tájékoztatja a pályázókat.

(2) A Felelõs Személy által jóváhagyott, támogatott projektek listáját nyílt kiválasztási eljárás esetén a döntést követõ

8 napon belül, zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában született döntést követõ 8 napon belül a

Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi. A támogatott projektek listáján fel kell tüntetni a projekt címét, a megvalósító

szervezet nevét, a döntés idõpontját, valamint a megítélt támogatás összegét.

19. § A támogatási szerzõdést és a közvetlen támogatási szerzõdést (a továbbiakban együtt: szerzõdés) a Felelõs Hatóság és

a végsõ kedvezményezett szervezet köti meg. A szerzõdés aláírására a Felelõs Személy jogosult.

20. § (1) A projektek támogatása vissza nem térítendõ támogatás formájában valósul meg.

(2) A projektek megvalósítása érdekében – a szerzõdésben foglaltak szerint – a végsõ kedvezményezett elõleg

igénybevételére jogosult elõleg-finanszírozás esetén.

(3) A szerzõdés aláírásának feltétele az Ávr. 72. §-ában és a pályázati útmutatóban elõírt dokumentumok becsatolása.

(4) A szerzõdés tervezetét a Felelõs Hatóság állítja össze.

(5) A közvetlen támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy az Ávr. 72. §-ában és a zárt kétfordulós pályázati

eljárás második fordulójában elõírt dokumentumokat a végsõ kedvezményezett határidõre benyújtsa, azt a Felelõs

Hatóság elfogadja, és a Felelõs Személy jóváhagyja.

21. § A végsõ kedvezményezett felelõs a partner által végzett tevékenységekért és az általa elszámolt költségek

vonatkozásában az elszámolhatósági szabályok betartásáért, továbbá a felmerülõ kiadásokat és bevételeket rögzítõ

számviteli dokumentumok hiteles másolatának megõrzéséért.

22. § Amennyiben a pályázati eljárásra vagy a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó kifogást nyújtottak be, a kifogás

elbírálásáig a támogatási szerzõdés nem köthetõ meg.

4. Projektek megvalósítása

23. § (1) Ha a végsõ kedvezményezett a projekt megvalósításához harmadik szervezetet vagy személyt vesz igénybe, és a

harmadik szervezet vagy személy igénybevételére irányuló szerzõdés a közbeszerzésrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény

(a továbbiakban: Kbt.) szerinti becsült értéke, figyelemmel a Kbt. egybeszámítási szabályaira is, nem éri el a

költségvetési törvényben nemzeti értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt, vagy ha az eljárás más

okokból nem tartozik a Kbt. hatálya alá, a végsõ kedvezményezettnek legalább három érdekelt, Kbt. szerinti gazdasági

szereplõt kell ajánlattételre felkérnie, kivéve, ha a szerzõdés mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti szempontok

vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel vagy személlyel köthetõ meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás tekintetében legkésõbb az eljárás elõkészítésével egy idõben a végsõ kedvezményezett

önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, azonban a szabályok kialakítása, valamint a projekt megvalósításában

közremûködõ harmadik szervezet vagy személy kiválasztásra irányuló eljárásának elõkészítése és lefolytatása során

figyelemmel kell lennie a (3)–(6) bekezdésben foglaltakra. Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik olyan

beszerzési szabályzattal, amely általános jelleggel az (1) bekezdés szerinti eljárásokra is kiterjed és megfelel a (3)–(6)

bekezdésben foglaltaknak, a szerint is eljárhat.
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(3) Végsõ kedvezményezett az eljárás elõkészítése és lefolytatása során köteles biztosítani támogatás ésszerû és hatékony

felhasználását. Az eljárás elõkészítése és lefolytatása során a végsõ kedvezményezett köteles biztosítani a verseny

tisztaságát, átláthatóságát, az ellenõrizhetõséget, az esélyegyenlõséget és az egyenlõ bánásmódot, valamint köteles

jóhiszemûen és tisztességesen eljárni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felkérésnek mindazon információkat tartalmaznia kell, amely az eljárásban való megfelelõ

ajánlattételhez szükséges, így különösen a szerzõdés legfontosabb részleteit: a szerzõdés tárgyát, a szerzõdéses

feltételeket, a projekt megvalósításában közremûködõ harmadik szervezet vagy személy kiválasztásra irányuló eljárási

szabályok rövid leírását – különösen a hiánypótlás, felvilágosítás kérés szabályai esetében – valamint az értékelés

szempontját, módszerét.

(5) A végsõ kedvezményezett a szerzõdés tárgyát, a szerzõdéses feltételeket, az eljárási szabályokat vagy az értékelési

szempontját, módszerét nem határozhatja meg olyan módon, hogy azzal egyes gazdasági szereplõket vagy árukat,

szolgáltatásokat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy elõnyös megkülönböztetésüket

eredményezi.

(6) A végsõ kedvezményezett kizárólag a legelõnyösebb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplõt választhatja ki, amely

(4) bekezdés szerinti értékelési szempont, módszer szerint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az

összességében legelõnyösebb ajánlat benyújtója lehet.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szerzõdés Kbt. szerinti becsült értéke,

figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is, nem éri el a nettó 1 000 000 forint összegû értékhatárt.

24. § (1) A Felelõs Hatóság köteles gondoskodni a közbeszerzésekre és egyéb beszerzési eljárásokra (a továbbiakban

együttesen: közbeszerzés eljárások) vonatkozó elõírások teljesülésének ellenõrzésérõl. A Felelõs Hatóság az

ellenõrzést folyamatba épített, utólagos, dokumentum alapú, illetve helyszíni vizsgálatként folytathatja le.

(2) A Felelõs Hatóság az ellenõrzés keretében vizsgálja különösen

a) az eljárás jogalapját;

b) a közbeszerzési dokumentációk jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelését;

c) a szerzõdés tárgyának, tartalmának támogatási szerzõdéssel való összhangját;

d) a közbeszerzési eljárás elõkészítésének, lefolytatásának, valamint a szerzõdés odaítélésének szabályszerûségét;

e) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítését és a nyilvánosságára vonatkozó

követelmények betartását;

f) a közbeszerzési eljárások elõkészítésével, lefolytatásával összefüggõ felelõsségi rend kialakításra, valamint a

dokumentálásra vonatkozó kötelezettség betartását;

g) a szerzõdés teljesítésének körülményeit, valamint szerzõdésmódosítás esetén a módosítás körülményeit és

megalapozottságát.

(3) A végsõ kedvezményezett – a támogatási szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a közbeszerzési eljárásának

megindításának tervezett idõpontja elõtt legalább 15 naptári nappal – rendkívüli sürgõsség jogszabályi feltételeinek

fennállása esetén 3 naptári nappal – köteles megküldeni a Felelõs Hatóságnak elõzetes véleményezésre az eljárás

dokumentációját. Ha a végsõ kedvezményezett a Kbt. szerinti nyílt vagy meghívásos eljárástól eltérõ eljárást kíván

lebonyolítani, köteles megküldeni a választott eljárásfajta jogszabályi feltételei fennállásának indoklását és az abban

foglaltak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is, ha azokat elõzetesen a pályáztatás során nem nyújtotta be vagy

attól el kíván térni. A Felelõs Hatóság a véleményadási jogával az eljárás megindításának tervezett idõpontjáig élhet.

(4) A végsõ kedvezményezett a közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett összes dokumentumot, tájékoztatást

köteles a Felelõs Hatóság rendelkezésére bocsátani, illetve részére megadni.

(5) A Felelõs Hatóság az ellenõrzési jogának gyakorlása során közbeszerzési szakértõ közremûködését veheti igénybe.

(6) A Felelõs Hatóság a zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kiválasztott projektek esetén, a miniszter irányítása alá

tartozó szervek részben vagy egészben e rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti támogatásból finanszírozott, a

költségvetési törvényben uniós értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérõ vagy meghaladó

becsült értékû közbeszerzési eljárásának elõkészítését és lefolytatását magához vonhatja, vagy abban közvetlenül

részt vehet.

25. § (1) Ha a Felelõs Hatóságnak az ellenõrzés során a Kbt., a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott, beszerzésekre vonatkozó

jogszabályok, az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó kötelezõ jogi aktusa vagy a 23. §-ban foglaltak megsértése

jut tudomására, további vizsgálat céljából írásban felhívja a végsõ kedvezményezettet, hogy a jogsértéssel

kapcsolatos álláspontját fejtse ki, illetve az álláspontját alátámasztó dokumentumokat nyújtson be. A Felelõs Hatóság
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a vizsgálata során a támogatási szabályok és a támogatási szerzõdében foglaltak alapján a támogathatóság és az

elszámolhatóság feltételeit is vizsgálja. A vizsgálata eredményét a Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezettel írásban

közli.

(2) Ha a Felelõs Hatóság a Kbt.-be vagy a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott, beszerzésekre vonatkozó jogszabályokba

ütközõ magatartást vagy mulasztást észlel, az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként vagy annak lezárását követõen,

a Kbt. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezdeményezheti.

26. § (1) A végsõ kedvezményezett köteles a projekt elõrehaladásáról – pénzügyi és szakmai szempontú, szöveges értékelést is

tartalmazó, magyar nyelvû – a Felelõs Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben, az ott meghatározott

formában és tartalommal jelentést készíteni és rögzíteni, és azt megküldeni a Felelõs Hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a végsõ kedvezményezett a szerzõdésben meghatározott gyakorisággal és a

szerzõdésben meghatározott határidõig köteles beküldeni azzal, hogy legalább negyedévente kötelezõ jelentést

küldeni.

(3) A végsõ kedvezményezett köteles a Felelõs Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben, az ott meghatározott

formában és tartalommal zárójelentést készíteni és rögzíteni az utolsó projekt elõrehaladási jelentésére a Felelõs

Hatóság által megküldött szakmai és pénzügyi monitoring-jelentés kézhezvételétõl számított 15 napon belül.

A szerzõdés hosszabb határidõt is megállapíthat.

(4) A zárójelentésben be kell mutatni

a) a projekt céljainak teljesülését, konkrét elemzésekkel alátámasztva;

b) a tényleges költségek tervezett költségeknek való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait; továbbá

c) a támogatás könyvelésben való kezelését és elkülönítését.

27. § (1) A projekt lezárását követõen a végsõ kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során elért eredményeket a

szerzõdésben rögzített idõtartamig és az ott rögzített célnak megfelelõen fenntartani.

(2) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a végsõ kedvezményezett, a Felelõs Hatóság, az Ellenõrzési Hatóság és a

Hitelesítõ Hatóság a projekt Felelõs Hatóság által történõ lezárásától 10 évig megõrzi.

5. A pénzügyi lebonyolítás rendje

28. § A Felelõs Hatóság a pénzügyi lebonyolítás során olyan irányítási és kontrollrendszert alakít ki, amely biztosítja az

Alapokból társfinanszírozott intézkedések teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenõrzését, valamint

biztosítja az alkalmazandó jogszabályok és uniós jogi aktusok betartását, különösen a kiadások támogathatósága, a

közbeszerzések, az állami támogatás, a tisztességes verseny és az esélyegyenlõség tárgyában. Az irányítási és kontroll

intézményrendszer mûködése az Alapokhoz kapcsolódó technikai költségkeret terhére finanszírozható.

29. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje az 1. melléklet szerint nyilatkozik az általa mûködtetett irányítási és

kontrollrendszerek megfelelõ és megbízható mûködésérõl.

(2) Ha év közben változás történik a Felelõs Személy vagy a Hitelesítõ Hatóság vezetõje személyében, továbbá szervezeti

átalakulás vagy megszûnés esetén, a távozó Felelõs Személy vagy Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles a nyilatkozatot

az addig eltelt idõszak vonatkozásában kitölteni, a nyilatkozatot a tisztséget betöltõ személynek átadni, aki köteles azt

az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(3) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévet követõ év

május 31-ig megküldi az államháztartásért felelõs miniszter részére.

30. § A Hitelesítõ Hatóság nem igazolhatja azt a kiadást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan

szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.

Ezen összegek 39. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásáról a Felelõs Hatóság gondoskodik.

31. § (1) A jóváhagyott éves programok alapján az Európai Bizottság által átutalt európai uniós támogatásból származó

elõfinanszírozás, idõközi kifizetések és végsõ egyenleg-kifizetések fogadása a Felelõs Hatóság által a Magyar

Államkincstárban nyitott devizaszámlán történik a Magyar Államkincstár által meghirdetett feltételekkel.

(2) Az Alaponként nyitott devizaszámlák felett a Felelõs Hatóság rendelkezik.
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(3) Az Alapokhoz biztosított uniós forrás és a hazai társfinanszírozás összege a Magyar Államkincstárban megnyitott

elkülönített számlán keresztül kerül felhasználására.

(4) Az igényelt elõleget és végsõ egyenleget a Felelõs Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a végsõ kedvezményezett

által nyitott elkülönített számla javára teljesíti a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint.

(5) Közvetlen támogatás esetén a Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett számlájára teljesíti az igényelt elõleg és az

egyenleg kifizetését, valamint a közvetlen támogatási szerzõdésben foglaltak szerint a projekt megvalósításához igénybe

vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerzõdésszerû és igazolt teljesítés alapján.

(6) A számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelõs Hatóságnál felmerülõ költségek a Felelõs Hatóságot terhelik.

32. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett szervezetek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok

ellenõrzését és jóváhagyását követõen gondoskodik az igényelt támogatás átutalásáról.

(2) A teljes támogatási összeg részletekben kerül kifizetésre elõleg-finanszírozás, egyenlegkifizetés, a projekt megvalósításához

igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegének a végsõ kedvezményezett részére

történõ kifizetése és utófinanszírozás formájában a szerzõdésben meghatározott határidõk szerint.

(3) A támogatás kifizetéséhez a végsõ kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a szerzõdésben meghatározott

idõben és tartalommal. A hiányos vagy hibás kifizetési kérelmet a Felelõs Hatóság elutasítja.

(4) A végsõ kedvezményezett az eredeti bizonylatokon köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát és az alap,

valamint az alap azon évi allokációjának megnevezését, amelybõl a támogatást nyerte.

(5) A végsõ kedvezményezett a kapott támogatással a szerzõdésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. Ennek

megtörténtérõl a Felelõs Hatóság kiállítja a 36. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. Az elszámolással

az elõleg végleges támogatássá válik.

(6) A végsõ kedvezményezett – közvetlen támogatás biztosítása és a projekt megvalósításához harmadik személy vagy

szervezet részére történõ közvetlen kifizetés esetén – a nevére kiállított, a projekt megvalósításához igénybe vett

harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számlák kifizetéséhez szükséges bizonylatokat benyújtja a Felelõs

Hatóság részére, amely intézkedik a számlán szereplõ jogosult részére történõ átutalásáról. Bizonylatként

benyújtandóak a végsõ kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a projekt megvalósításához igénybe vett

harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerzõdésben meghatározott dokumentumok hiteles másolata,

valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.

6. Költségigazolási tevékenység rendje

33. § Az Alapok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése a Felelõs Hatóság feladata.

34. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a végsõ kedvezményezett által

benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenõrzésének

lefolytatásáról.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenõrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó bizonylatok

ellenõrzésébõl áll.

(3) A bekért bizonylatoktól függõen a dokumentum alapú ellenõrzések keretében ellenõrizni kell:

a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteket is – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;

b) azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós

költségeken alapul, az Alapok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel és megfelel a céljainak;

c) a teljesítés igazolását;

d) a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõírások teljesülését; valamint

e) azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplõ

teljesítés összhangban van-e a pályázat kiválasztására vonatkozó döntéssel, a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és

teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal és a közbeszerzésre

vonatkozó elõírásokkal.

35. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a projektek megvalósításának

helyszíni vizsgálatáról.
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(2) A helyszíni vizsgálat során ellenõrizni kell különösen:

a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteteket – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;

b) az elõrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi elõrehaladásának összhangját;

c) azt, hogy az elszámolt költségeket alátámasztó bizonylatok eredeti példányai a végsõ kedvezményezettnél vagy a

partnernél felmerült költségek esetében a partnernél rendelkezésre állnak és fellelhetõek-e, továbbá, hogy

megegyeznek-e a végsõ kedvezményezett által az elõrehaladási jelentések és a zárójelentés mellékleteként

benyújtott hiteles másolatokkal;

d) a végsõ kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;

e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a szerzõdéssel való összhangját;

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok betartását; valamint

g) a közbeszerzésekre vonatkozó elõírások betartását.

(3) A helyszíni vizsgálatok keretében a költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek

között a korábbi számlaösszesítõkben feltüntetett, a számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket és az azokhoz kapcsolódó

teljesítésigazolásokat.

(4) A folyamatba épített ellenõrzéseket, ideértve a dokumentum alapú ellenõrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat

megfelelõen dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenõrzések eredményeit, valamint a

szabálytalanságok és a hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

36. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett által beküldött szakmai és pénzügyi jelentés beérkezésétõl számított

30 napon belül monitoring lapot és monitoring jelentést állít ki, melyben nyilatkozik a jelentésben foglaltak

elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztésérõl, és szükség esetén hiánypótlást ír elõ,

amelyet a következõ szakmai és pénzügyi jelentésben kell teljesíteni.

(2) A Felelõs Hatóság elkészíti, és a Hitelesítõ Hatóság által kiállított költségigazoló nyilatkozattal együtt az Európai

Bizottság részére benyújtja az éves programok végrehajtásáról szóló elõrehaladási jelentéseket és zárójelentéseket.

(3) A pályázati dokumentációt, a szerzõdést, az (1) és (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a kifizetésekkel kapcsolatos

adatokat, a helyszíni vizsgálatok dokumentumait és a monitoring tevékenységet támogató egyéb adatokat a Felelõs

Hatóság feltölti az informatikai rendszerbe azok beérkezésétõl számított 30 napon belül.

37. § (1) A 62. §-ban meghatározott uniós határozatok szerinti igazolási tevékenységet a Hitelesítõ Hatóság végzi.

(2) A Hitelesítõ Hatóság felelõsségi körébe tartozik a végsõ kedvezményezetteknél felmerült – a végsõ

kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt –

kifizetett költségek alapján a Felelõs Hatóság jelzésére a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, majd 14 napon belüli

benyújtása a Felelõs Hatóság részére. A Felelõs Hatóság megküldi a Hitelesítõ Hatóságnak a költségigazoló nyilatkozat

kiadása elõtt az Európai Bizottság részére benyújtandó, az éves programok végrehajtásáról szóló elõrehaladási

jelentéseket és zárójelentéseket.

(3) A Hitelesítõ Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítõ információ

kérésére, melyet a Felelõs Hatóság köteles haladéktalanul a Hitelesítõ Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(4) A Hitelesítõ Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró

vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Felelõs Hatóságnál mintavétel alapján kiválasztott

költségtételek esetében. A tényfeltáró vizsgálat során a Hitelesítõ Hatóság meggyõzõdik arról, hogy a végsõ

kedvezményezett által benyújtott elszámolások ellenõrzése kellõ megalapozottságot nyújt-e a költségek

elszámolhatóságának megállapításához és a végsõ kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során teljesülnek-e

azok az ellenõrzések, amelyek biztosítják a számviteli nyilvántartásba bekerülõ adatok pontosságát és

megbízhatóságát.

(5) A Felelõs Hatóság – elõzetes értesítés alapján – hozzáférést biztosít a Hitelesítõ Hatóság részére a nála elektronikus és

papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

38. § A Felelõs Hatóság annak érdekében, hogy a Hitelesítõ Hatóság az irányítási és kontrollrendszerek megfelelõségét meg

tudja ítélni:

a) tájékoztatásul továbbítja a Hitelesítõ Hatóság részére a belsõ ellenõrzési rendszerében elkészült, valamint az

egyéb, ellenõrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket a jelentés

kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,
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b) tájékoztatásul megküldi a Hitelesítõ Hatóság részére a Mûködési Kézikönyvet annak mellékleteivel és az

ellenõrzési nyomvonallal együtt, valamint tájékoztatja ezek módosításáról,

c) a 9. alcím elõírásainak megfelelõen rendszeresen tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalanságok

kezelésérõl,

d) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, az irányítási és kontroll

eljárásokkal és a monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, az Európai Bizottság által

javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekrõl és azokról az indokokról, amelyekre

hivatkozva a javasolt intézkedéseket a Felelõs Hatóság nem hozta meg.

7. A számviteli nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendje

39. § (1) Az Európai Bizottság felé történõ beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését elkülönített,

eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a Számv. törvényben foglalt

számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötõdõ számviteli

nyilvántartást a Felelõs Hatóság vezeti.

(3) Az elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a Felelõs Hatóság határozza meg. Az elkülönített számviteli

nyilvántartásoknak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendõ évközi adatszolgáltatásoknak a

pénzügyi zárások számviteli nyilvántartásból, beszámolóból nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések

elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ részletességgel rendelkezésre álljanak.

(4) A Felelõs Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy naprakészen

rendelkezésre álljanak:

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összegei alapok szerint,

b) a Felelõs Hatóság alaponkénti számláinak tételes forgalma,

c) a Felelõs Hatóság által hitelesített, az Európai Bizottságtól igényelt, az Európai Bizottság által még ki nem fizetett

összegek és a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek mint követelések adatai,

d) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek összege.

(5) A Felelõs Hatóság az elkülönített, eredményszemléletû könyvvezetés alapján mérlegbeszámolót készít az adott

allokáció zárásáról szóló zárójelentés adatainak alátámasztására.

(6) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.

40. § A Felelõs Hatóság köteles a könyvvezetésére vonatkozó számviteli kézikönyvét elkészíteni, melynek részei:

a) a számviteli folyamatok eljárási rendje,

b) a számviteli politika, a számlatükör és a számlarend,

c) a bizonylati album.

8. A támogatások felhasználásának ellenõrzése

41. § A BM belsõ ellenõrzési egysége az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belsõ ellenõrzések lezárt

ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelõs miniszter, a Hitelesítõ Hatóság és az

Ellenõrzési Hatóság részére.

42. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti az Alapokra vonatkozó közös ellenõrzési stratégiát, és azt a többéves programok

jóváhagyásától számított 6 hónapon belül benyújtja az Európai Bizottságnak.

(2) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelõen benyújtott közös ellenõrzési stratégia kézhezvételét követõ

3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles az Európai

Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn belül a nemzeti ellenõrzési stratégiát felülvizsgálni, és az

észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(3) Az Ellenõrzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott közös ellenõrzési stratégiát megküldi a Felelõs Hatóság, a

Hitelesítõ Hatóság és az államháztartásért felelõs miniszter részére.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság a Felelõs Hatóság által szolgáltatott adatok figyelembe vételével, az általa végzett

kockázatelemzés és mintavételezés alapján február 15-ig elkészíti az éves ellenõrzési tervét.
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(5) Az Ellenõrzési Hatóság évente felülvizsgálja a közös ellenõrzési stratégiát, amelyet az éves ellenõrzési tervvel együtt

– összhangban a 2008/456/EK bizottsági határozat, a 2008/457/EK bizottsági határozat, a 2008/458/EK bizottsági

határozat, valamint a 2008/22/EK bizottsági határozat 25. cikk (2) bekezdésével – minden év február 15-ig megküld az

Európai Bizottság részére.

43. § A 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a

2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi

határozat 30. cikkében meghatározott rendszerellenõrzéseket éves rendszerességgel az Ellenõrzési Hatóság végzi el.

44. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elvégzi az éves programok esetében a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a

2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi

határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott

mintavételes ellenõrzéseket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzések végrehajtása érdekében az Ellenõrzési Hatóság részére korlátlan

betekintést és hozzáférést kell biztosítani a nyilvántartási, adatszolgáltatási és mûködési rendszerbe, lehetõvé téve azt,

hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenõrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt

megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyõzõdhessenek.

45. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles minden, az éves programok felhasználásával összefüggõ

ellenõrzési jelentés alapján – ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylõ megállapítás, ajánlás vagy javaslat

szerepel – intézkedési tervet készíteni, és azt a jelentés kézhezvételétõl számított 20 naptári napon belül egymásnak,

az Ellenõrzési Hatóságnak és az államháztartásért felelõs miniszternek megküldeni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetõk gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításáról,

illetve azok folyamatos nyomon követésérõl, és az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításának

helyzetérõl minden év január 31-ig tájékoztatják egymást, valamint az Ellenõrzési Hatóságot a (2) bekezdésben

foglaltak szerint.

46. § (1) A 62. §-ban megjelölt uniós határozatok szerinti éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat kiadásához

szükséges ellenõrzéseket az Ellenõrzési Hatóság hajtja végre.

(2) A Felelõs Személy az éves programok Felelõs Hatóság által történõ várható lezárását a zárást megelõzõ év december

31-ig jelzi az Ellenõrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket munkatervében

tervezni tudja.

(3) Az éves programok lezárásáról a Felelõs Személy a lezárást követõ 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenõrzési

Hatóságot.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot, melyeket a záróegyenleg kifizetési

kérelem vagy visszafizetési nyilatkozat kézhezvételét követõ 60 napon belül megküld a Felelõs Hatóságnak és az

államháztartásért felelõs miniszternek.

(5) Ha az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdéseknek megfelelõen benyújtott, a 62. §-ban megjelölt uniós határozatok

szerinti záróbeszámoló kézhezvételét követõ 6 hónapon belül véleményt fogalmaz meg a benyújtott záróbeszámoló

tartalmára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot

felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó választervezetet a Felelõs Hatóságnak és az államháztartásért felelõs

miniszternek megküldeni véleményezésre.

47. § (1) A 2007/435/EK tanácsi határozat 31. cikk (3) bekezdésében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat

33. cikk (3) bekezdésében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 35. cikk (3) bekezdésében és a

2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott felkérés teljesítése az

Ellenõrzési Hatóság feladata.

(2) A Felelõs Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ellenõrzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott felkérésrõl.

(3) Az Ellenõrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert, ha az Európai Bizottság

felkéri az Ellenõrzési Hatóságot ellenõrzés végzésére.

(4) Az ellenõrzendõ szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelõs minisztert és az Ellenõrzési

Hatóságot az Európai Bizottság által tervezett ellenõrzésekrõl.

(5) Az ellenõrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság részt

vehet.
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(6) Az ellenõrzött szervezetek kötelesek a jelentés-tervezetekre készítendõ választ az államháztartásért felelõs

miniszterrel és az Ellenõrzési Hatósággal elõzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul

a végleges jelentés kézhezvételét követõ 15 napon belül megküldeni.

9. Szabálytalanságok kezelése

48. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a miniszter kijelöli a BM szabálytalanságok

nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs szervezeti egységét (a továbbiakban: szabálytalanság-felelõs).

(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról;

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáról;

c) a Hitelesítõ Hatósággal történõ együttmûködésrõl.

49. § (1) Ha az Ellenõrzési Hatóság szabálytalanságot állapít meg, az e rendelet szerinti intézkedések megtételének

szükségességérõl értesíti a Felelõs Hatóságot.

(2) Ha a Hitelesítõ Hatóság, a belsõ ellenõrzési egység vagy bármely ellenõrzést végzõ szervezet a szabálytalansági

gyanúról értesíti a Felelõs Hatóságot, akkor a Felelõs Személy köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására. Ha az

ellenõrzést végzõ szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a

szabálytalanságot.

(3) A támogatási folyamat bármely szakaszában a Felelõs Hatóság azon tagja, aki a szabálytalansági gyanút észlelte, és

akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a szabálytalansági gyanút, melyet

haladéktalanul megküld a szabálytalanság-felelõsnek.

(4) A szabálytalanság-felelõs haladéktalanul megküldi a Felelõs Személynek a szabálytalansági gyanúról kapott

tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, az azokkal kapcsolatos véleményét és az ügy kivizsgálására vagy annak

mellõzésére vonatkozó javaslatát. A tájékoztatást követõen a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti a

szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(5) A Felelõs Személy 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat

elutasításáról.

(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejûleg ki kell jelölni a szabálytalansági

vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértõket, valamint értesíteni kell a végsõ kedvezményezettet

a szabálytalansági vizsgálat megindításáról és a szabálytalansági gyanút megalapozó körülményekrõl.

A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét a döntéstõl számított

2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

50. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetõje

szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:

a) az érintett projekt megnevezését, a végsõ kedvezményezett adatait;

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;

c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét;

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;

e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését;

f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;

g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült jegyzõkönyvnek a

vizsgálatot végzõ, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek aláírásával ellátott

példányát;

h) a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv

tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ

által hitelesített másolatát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását;

b) azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik;
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c) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást; valamint

d) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A Felelõs Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.

A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl a végsõ kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:

a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével,

vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntéssel.

(6) A szabálytalansági vizsgálat során elrendelt intézkedés lehet:

a) a szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés elrendelése;

b) a támogatás egészének vagy egy részének visszakövetelése; illetve

c) pénzügyi korrekció megállapítása az Európai Bizottság útmutatói alapján.

(7) Az elrendelt intézkedés a szabálytalanság jellegére és súlyára tekintettel kerül megállapításra.

51. § (1) A Felelõs Személy a jelentés, valamint a döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst.

(2) Ha a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a Felelõs Személy dönt a szükséges intézkedések

alkalmazásáról.

(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja az 50. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.

(4) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül

rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról a Felelõs Hatóságnak a szabálytalansági gyanúnak a szabálytalanság-felelõs

tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.

(6) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság elõzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel

kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés idõtartama az elintézési

határidõbe nem számít be.

(7) A Felelõs Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejûleg dönthet a kifizetések

felfüggesztésének elrendelésérõl. A kifizetések felfüggesztésének elrendelésérõl és megszüntetésérõl a végsõ

kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(8) A döntést követõ 30 napon belül a Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi – a hozzájárulással nem érintett személyes

adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket.

A közzétételben szerepelnie kell a végsõ kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése

módjának, a szabálytalanság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek.

52. § Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet köteles a belsõ

ellenõrzési egységet, a Felelõs Hatóságot, az Ellenõrzési Hatóságot és a Hitelesítõ Hatóságot a rendszerjellegû

szabálytalanság megállapításától számított 5 munkanapon belül értesíteni.

53. § (1) A szabálytalansági eljárással érintett végsõ kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási

jogviszonyból származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve megszüntet, a szabálytalansági

döntés ellen jogorvoslattal élhet, ha a döntés jogszabálysértõ, támogatási szerzõdésbe vagy pályázati útmutatóba

ütközik.

(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétõl számított 5 napon belül az indokok megjelölésével

írásban kell elõterjeszteni a Felelõs Személynél, aki haladéktalanul továbbítja a miniszter részére a szabálytalansági

eljárás irataival együtt. A szabálytalansági eljárás során hozott döntésben meghatározott intézkedésekre és

korrekcióra vonatkozó döntés végrehajtását a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig a miniszter

felfüggesztheti.

(3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni a megsértett jogszabályi vagy a támogatási szerzõdésben meghatározott

rendelkezést, a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, illetve körülményeket. A kérelemben új – a

szabálytalansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.

(4) Az elkésett, a nem jogosulttól származó, valamint a kedvezményezett által a szabálytalansági döntés ellen ismételten

elõterjesztett jogorvoslati kérelmet a Felelõs Személy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(5) A jogorvoslati kérelemrõl a miniszter a kérelem hozzá beérkezésétõl számított 45 napon belül dönt.
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(6) A miniszter a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelõzõ eljárást is megvizsgálja, amelynek során

nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

(7) Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges, a

miniszter legfeljebb 15 napos határidõ tûzésével a kérelem kiegészítésére szólítja fel a kérelmezõt. A kérelem

kiegészítésére meghatározott határidõ a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít be, amelyre a

kérelmezõt a kiegészítésre történõ felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell.

(8) A miniszter az eljárás során bármikor a kérelmezõtõl további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás

tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet, amelyet a kérelmezõ haladéktalanul

köteles teljesíteni.

(9) A miniszter jogosult a kifizetés felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére, amelyrõl haladéktalanul

tájékoztatni kell a végsõ kedvezményezettet.

(10) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság elõzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel

kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés idõtartama az elintézési

határidõbe nem számít be.

54. § (1) A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következõ döntéseket hozhatja:

a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,

b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti,

c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági

eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a jogorvoslati

eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és arra a jogorvoslati

kérelem kiegészítése keretében nincs lehetõség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.

(2) Ha a miniszter a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek

kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró

szervezetet.

(3) A jogorvoslati eljárás eredményérõl a kérelmezõt haladéktalanul tájékoztatni kell.

(4) A miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslati kérelmet a miniszter részére

elõterjeszteni nem lehet.

55. § (1) A Felelõs Hatóság köteles biztosítani, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a végsõ

kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg uniós támogatási részét, és – ha a BM biztosította – az

önrészt a feladat-finanszírozási elõirányzat felhasználási keretszámlára kell visszautalni és a uniós támogatási részt a

jóváírásáról szóló számlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül kell visszautalni a devizaszámlára.

(2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett

kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ ötödik év végéig

programonkénti bontásban meg kell õrizni.

(3) A Felelõs Hatóság a vonatkozó alap devizaszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás-igénylés dokumentációt

nyújt be az Európai Bizottságnak.

56. § (1) A Felelõs Hatóság szabálytalansági jelentést küld az Európai Bizottság részére, az Európai Bizottság által

meghatározott tartalmi követelményekkel, formában, az elõrehaladási és a zárójelentés részeként.

(2) A Felelõs Hatóság értesíti a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalansággal érintett összegekrõl az elõrehaladási és a

zárójelentés elküldésével egyidejûleg.

10. Az alkalmazandó biztosítékok

57. § (1) Pályázati úton elnyert támogatás esetén a szerzõdésben az alábbi biztosítékok köthetõk ki:

a) a végsõ kedvezményezett által beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;

b) a végsõ kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következõk szerint:

ba) helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési

szervei esetében az érintett önkormányzat írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy

egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,

és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl

biztosított támogatásból levonásra kerül,
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bb) költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy

egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,

és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl

biztosított támogatásból levonásra kerül,

bc) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, nonprofit

gazdasági társaságok, köztestületek, valamint egyesületek esetében a végsõ kedvezményezett írásbeli

nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy ha a támogatást

szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy

ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl biztosított támogatásból

levonásra kerül,

bd) a végsõ kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor – az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti támogatási rendszerbõl való kizárás hatálya nem áll

fenn.

(2) A beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végsõ kedvezményezett köteles

valamennyi, Magyarországon vezetett fizetési számlája számát közölni és – felhatalmazó levél útján – valamennyi

fizetési számlája tekintetében beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Felelõs Hatóságot,

figyelembe véve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

(3) A beszedési megbízás alkalmazása érdekében, a beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására

kötelezett végsõ kedvezményezett köteles a számlavezetõ hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a

szerzõdés megkötését megelõzõen a Felelõs Hatóság számára átadni, és bármelyik fizetési számlája megszüntetésérõl

vagy új fizetési számla megnyitásáról a Felelõs Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, valamint az új

fizetési számlára vonatkozó, a számlavezetõ hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a Felelõs Hatóság

számára átadni.

(4) A végsõ kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában

fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, és amely a

végsõ kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A végsõ kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról és a

harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a szerzõdésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

(5) A támogatási összeg – ideértve az elõleget is – elsõ folyósítása csak akkor engedélyezhetõ, ha a biztosítékok a

szerzõdésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

11. A jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy szerzõdésellenes módon felhasznált támogatások

behajtásának rendje

58. § (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történõ visszafizetésérõl kell intézkedni, a végsõ kedvezményezettet külön

jogszabályokban meghatározottak szerint terhelõ visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése

érdekében a Felelõs Hatóság jár el.

(2) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben foglalt feltételei bekövetkeznek, a

Felelõs Hatóság a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.

(3) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben megadott határidõben nem vagy csak

részben tesz eleget, és a benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a Felelõs Hatóság megkeresi az illetékes

adóhatóságot a visszakövetelt összeg behajtásának megindítása érdekében, és ezzel egyidejûleg a megkeresés

tényérõl a végsõ kedvezményezettet is értesíti.

(4) Ha a követelés a behajtására tett intézkedések eredménytelensége folytán behajthatatlannak minõsül, a követelést a

követelésrõl való lemondás nélkül veszteségként le kell írni.

(5) A Felelõs Hatóság a már elindult csõd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére

irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

12. Összeférhetetlenség

59. § (1) A támogatásra vonatkozó döntést megelõzõ értékelésben részt vevõ személy a döntés-elõkészítési vagy

döntéshozatali eljárás megkezdésekor összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben a

közpénzekbõl nyújtott támogatásokról szóló törvény szerinti kizáró ok nem áll fenn.

8608 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám



(2) Ha a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti

összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy ezt az ÉB elnökének és a Felelõs Hatóságnak

haladéktalanul írásban bejelenti.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, az ÉB

bármely tagja jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az ÉB-nél kezdeményezni.

13. Záró rendelkezések

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

61. § E rendeletet a 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások

felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerekrõl

szóló 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet alapján vállalt kötelezettségekre nézve is alkalmazni kell.

62. § Ez a rendelet

a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az

Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló

2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatnak;

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a

Külsõ Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és a tanácsi

határozatnak;

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az

Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és a tanácsi

határozatnak;

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a

harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i

2007/435/EK tanácsi határozatnak;

e) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az

Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a

tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,

valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ

végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági

határozatnak;

f) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a

Külsõ Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok

igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap

által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozatnak;

g) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a

harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK

tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra

vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága

tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/457/EK

bizottsági határozatnak, valamint

h) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az

Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a

tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,

valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ

végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági

határozatnak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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63. § Hatályát veszti a 2007–2013 közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások

felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerekrõl

szóló 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 23/2012. (IV. 26.) BM rendelethez

„NYILATKOZAT

A) Alulírott, ............................ a/z/ ................. vezetõje, jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben az

általam vezetett szervezetnél az elõírásoknak megfelelõen gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal

kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belsõ kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos

mûködtetésérõl.

Gondoskodtam

– a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzõdésben/jogszabályban elõírt tevékenységek

meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,

– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítésérõl,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és

hitelességérõl,

– a belsõ kontroll megszervezésérõl és hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.

Kijelentem, hogy

– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelõek, teljeskörûek és

pontosak,

– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és

szabályszerûségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és uniós szabályoknak,

– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre

tudják hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan

értékeltem.

Kelt,

P. H.

.......................................................................

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,

P. H.

.......................................................................

aláírás”

8610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám



A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2012. (IV. 26.) NFM rendelete
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) és q) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. § A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet 2. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az energiapolitikáért felelõs miniszter feszültség alatti munkavégzési tevékenységre vonatkozó szabályozási

feladatainak ellátását a Feszültség Alatti Munkavégzés Bizottság (a továbbiakban: FAM Bizottság) segíti.

(2) A FAM Bizottság feladata:

a) a Szabályzat alkalmazását elõsegítõ mûszaki ajánlások elõkészítése és kiadása,

b) a feszültség alatti munkavégzési (a továbbiakban: FAM) tevékenységhez használt eszközök vizsgálatát végzõ

vizsgálólaboratóriumok minõsítése és az energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos

lapjában évenkénti közzététele,

c) szakmai vélemény nyilvánítása a FAM tevékenységgel kapcsolatban hozzá érkezett kérdésekben.

(3) A FAM Bizottság tagjai:

a) a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága egy fõ,

b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egy fõ,

c) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság egy fõ,

d) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület négy fõ,

e) az Áramszolgáltatók Egyesülése egy fõ.

A Bizottság tagjait az energiapolitikáért felelõs miniszter bízza meg három év idõtartamra.

(4) A FAM Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és jóváhagyja mûködési szabályzatát. A FAM Bizottság ülésein

az energiapolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviselõje tanácskozási joggal vesz részt.”

2. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset

bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat közzétételérõl szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM

rendelet mellékletének 2. alcím 2.12. pont c) alpontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi

Fõfelügyelõség illetékes területi” szövegrész helyébe az „a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal

munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének” szöveg lép.

3. § Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással

összefüggõ hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának

rendjérõl szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

a) 2. § b) pont be) alpontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke” szövegrész

helyébe az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának vezetõje”,
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b) 1. melléklet 5. pontjában az „Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az

„A Nemzeti Munkaügyi Hivatal”, a „01743496” szövegrész helyébe a „01732630”

szöveg lép.

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

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelete
a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló
3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)

1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A kérelem visszavonása esetén az eljárásért megfizetett díj 80%-a az érdemi vizsgálatok megkezdéséig

visszaigényelhetõ.”

2. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell

téríteni, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben

jogszabálysértõ volt. A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni,

a visszatérítésérõl az elsõ fokon eljárt hatóság a jogerõs döntés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül

gondoskodik.

(2a) Túlfizetés esetében az eljáró hatóság a díjtöbbletet hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és

a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ a rendeletben meghatározott mértéket

meghaladó összegû díjat fizetett.

(2b) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét,

a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmezõ a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj

visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmezõ által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással

vagy a postai címre kiutalással teljesíti.”

3. § Az R. 4. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(A rendeletben meghatározott díjak tekintetében)

„f) a végzés elleni fellebbezésre az Itv. 29. § (4) bekezdésében foglaltakat”

(kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.)

4. § Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az R. 2. § (1) bekezdésében a „Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának (a továbbiakban: PLI)” szövegrész helyébe

a „Légügyi Hivatalának” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „PLI” szövegrész helyébe a „Légügyi Hivatal” szöveg,

4. § b) pontjában az „Itv.” szövegrész helyébe az „illetékekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Itv.)” szöveg lép.
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6. § Hatályát veszi az R. 4. § d) pontja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 20/2012. (IV. 26.) NFM rendelethez

„Melléklet a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelethez

Sorszám Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése
Díj

(forint)

I. A LÉGIJÁRMÛVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELÕÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, ELLENÕRZÕ ÉS ÜZEMBEN TARTÓ ÜZEMEK
ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 29. § (1) bekezdése és a Nemzeti
Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rend.) 5. § (5) bekezdése,

a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 13. § (1) bekezdése, 216/2008/EK rendelet 8. és 10. cikke

Egyedi vizsgálat gyártó tevékenység esetében

1. Ejtõernyõ, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgép és levegõnél könnyebb
légijármûvek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének
kiterjesztése, légijármûtípusonként

74 000

2. 736 kW teljesítmény alatti egyhajtómûves légijármûvek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijármûtípusonként

120 000

3. 736 kW teljesítmény feletti egyhajtómûves légijármûvek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijármûtípusonként

147 000

4. Gázturbinás és többhajtómûves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegû
légijármûvek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének
kiterjesztése, légijármûtípusonként

182 000

5. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek gyártó
tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése,
légijármûtípusonként

223 000

6. 27 000 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek gyártó tevékenységének
engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijármûtípusonként

279 000

7. Légijármû berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében

74 000

8. Légijármû berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében

84 000

9. Légijármû berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése,
kiterjesztése különleges egységek esetében

93 000

10. Légijármû berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése
komplex rendszerek esetében

102 000

11. Azon légijármû építésének engedélyezése, amelynek legalább 51%-át egy amatõr
vagy amatõrök egy nonprofit szervezete építette saját céljára, kereskedelmi célok
nélkül

47 000

12. Ultralight légijármûvekkel történõ kísérleti üzem engedélyezése 47 000

Légijármû üzemben tartása
Lt. 19. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 23. pontja,

20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet 3. §-a

13. Üzemben tartási engedély kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgép és
levegõnél könnyebb légijármûvek részére

120 000

14. Üzemben tartási engedély kiterjesztése ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgép
és levegõnél könnyebb légijármûvek részére, légijármûtípusonként

65 000
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Sorszám Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése
Díj

(forint)

15. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülõgép és levegõnél könnyebb légijármûvek részére

65 000

16. Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló
tömegû légijármûvek esetében

166 000

17. Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti
felszálló tömegû légijármûvek esetében, légijármûtípusonként

98 000

18. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg, vagy
ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek esetében

98 000

19. Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek
esetében

1 534 000

20. Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg feletti felszálló tömegû
légijármûvek esetében, légijármûvenként

277 000

21. Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg feletti
felszálló tömegû légijármûvek esetében

736 000

22. A légijármû üzemben tartási engedélyében beállt adatváltozások bejegyzése,
módosítása (személyi adatok), Vhr. 8. §-a

29 000

23. A légitársaság Üzletszabályzata módosításának jóváhagyása 12 000

24. Légijármûvek bérlésének / bérbeadásának elõzetes hatósági jóváhagyása 74 000

Légijármû karbantartó szervezetek engedélyeztetése
2042/2003/EK rendelet 4. cikke

25. Ejtõernyõ, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgépet és levegõnél könnyebb
légijármûveket, hajtómûveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
tevékenységének minõsítése és engedélyezése

46 000

26. Ejtõernyõ, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgépet és levegõnél könnyebb
légijármûveket, hajtómûveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja
szerinti audit díja

14 000

27. Ejtõernyõ, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülõgépet és levegõnél könnyebb
légijármûveket, hajtómûveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet
tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása

30 000

28. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû nem
kereskedelmi tevékenységet végzõ légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra

75 000

29. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû nem
kereskedelmi tevékenységet végzõ légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként

61 000

30. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû nem
kereskedelmi tevékenységet végzõ légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

23 000

31. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû nem
kereskedelmi tevékenységet végzõ légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása

46 000

32. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû kereskedelmi
tevékenységet végzõ légijármûvek vagy többhajtómûves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy
típusra

71 000

33. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû kereskedelmi
tevékenységet végzõ légijármûvek vagy többhajtómûves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése
típusonként

61 000

34. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû kereskedelmi
tevékenységet végzõ légijármûvek vagy többhajtómûves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK
rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

23 000
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35. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû kereskedelmi
tevékenységet végzõ légijármûvek vagy többhajtómûves helikopterek forgalmi
és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet engedélye érvényességének
meghosszabbítása

46 000

36. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének
engedélyezése egy típusra

276 000

37. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése
típusonként

267 000

38. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet kérelmére induló
2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

96 000

39. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
forgalmi és/vagy alapkarbantartását végzõ szervezet engedélye érvényességének
meghosszabbítása

193 000

40. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra

461 000

41. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként

267 000

42. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

133 000

43. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek forgalmi és/vagy
alapkarbantartását végzõ szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása

267 000

44. Légijármûvek gázturbinás hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének engedélyezése egy hajtómûtípusra

304 000

45. Légijármûvek gázturbinás hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként

304 000

46. Légijármûvek gázturbinás hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása

322 000

47. Légijármûvek gázturbinás hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet kérelmére
induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit
díja

161 000

48. Légijármûvek dugattyús hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének engedélyezése egy hajtómûtípusra

55 000

49. Légijármûvek dugattyús hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként

46 000

50. Légijármûvek dugattyús hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet kérelmére
induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit
díja

23 000

51. Légijármûvek dugattyús hajtómûvének karbantartását végzõ szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása

46 000

52. Légijármûvek segédhajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének engedélyezése segédhajtómû-típusonként

83 000

53. Légijármûvek segédhajtómûvének karbantartását végzõ szervezet
tevékenységének kiterjesztése típusonként

73 000

54. Légijármûvek segédhajtómûvének karbantartását végzõ szervezet kérelmére induló
2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

37 000

55. Légijármûvek segédhajtómûvének karbantartását végzõ szervezet engedélye
érvényességének meghosszabbítása

74 000

56. Légijármûvek komplett hajtómûvének vagy segédhajtómûvének nem minõsülõ
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végzõ szervezet tevékenységének engedélyeztetése egy C kategóriára,
kategóriánként maximum 5 berendezéstípusra

60 000
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57. Légijármûvek komplett hajtómûvének vagy segédhajtómûvének nem minõsülõ
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése kategóriánként egy-egy
berendezéstípussal

46 000

58. Légijármûvek komplett hajtómûvének vagy segédhajtómûvének nem minõsülõ
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végzõ szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz
145.B.30. pontja szerinti audit díja

23 000

59. Légijármûvek komplett hajtómûvének vagy segédhajtómûvének nem minõsülõ
alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását
végzõ szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása

46 000

60. Légijármû sárkány vagy hajtómû szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végzõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy vizsgálati
módszerre

74 000

61. Légijármû sárkány vagy hajtómû szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végzõ szervezet tevékenységének kiterjesztése vizsgálati
módszerenként

64 000

62. Légijármû sárkány vagy hajtómû szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végzõ szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet
II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja

27 000

63. Légijármû sárkány vagy hajtómû szerkezeti elemeinek roncsolásmentes
anyagvizsgálatát végzõ szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása

55 000

64. Karbantartó szervezet Mûködési Szabályzat (MOE) jóváhagyása abban az esetben,
ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása,
a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a

II. LÉGIJÁRMÛVEK FÖLDI ÉS LÉGI ÜZEMELTETÉSÉVEL, MINÕSÍTÉSÉVEL ÉS ENGEDÉLYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, ENGEDÉLYEZÉSEK

Típusalkalmassági vizsgálat
a 216/2008/EK rendelet II. melléklete szerinti légijármûvek esetében

Lt. 46. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet, 216/2008/EK
rendelet

65. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása, ultralight (mikrolight) és
vitorlázó repülõgép, levegõnél könnyebb légijármû esetében

223 000

66. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtõernyõ, siklóernyõ, motoros
siklóernyõ légijármû esetében

55 000

67. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülõgép, levegõnél könnyebb légijármû esetében

46 000

68. Típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása honosítási eljárásban ejtõernyõ,
siklóernyõ, motoros siklóernyõ légijármû esetében

15 000

69. Kiegészítõ típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ultralight
(mikrolight), vitorlázó repülõgép, levegõnél könnyebb légijármû esetében

55 000

70. Kiegészítõ típusalkalmassági vizsgálat és Bizonyítvány kiadása ejtõernyõ, siklóernyõ,
motoros siklóernyõ légijármû esetében

15 000

71. Kiegészítõ vagy meghatározott célú típusalkalmassági vizsgálat és bizonyítvány
kiadása 750 kg feletti felszálló tömegû légijármû esetében

92 000

72. Tiltott veszélyes áruk, anyagok egyedi légiszállítási hatósági engedélyezése 14 000

Légijármûvek lajstromba vétele
Lt. 12–14. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 1. pontja, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet

73. Légijármûnek a Magyarország Állami Légijármû Lajstromába vétele ultralight,
microlight, vitorlázó repülõgép és levegõnél könnyebb légijármûvek esetében

46 000

74. Légijármûnek a Magyarország Állami Légijármû Lajstromába vétele 5700 kg vagy ez
alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek esetében

74 000

75. Légijármûnek a Magyarország Állami Légijármû Lajstromába vétele 5700 kg feletti
felszálló tömegû légijármûvek esetében

166 000

76. A lajstromjel elõzetes kijelölése 73–75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a
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77. Az ideiglenes lajstromjel kijelölése 73–75-ig az alkalmazott díjtétel 50%-a

78. Tulajdonjogban bekövetkezett változás bejegyzése, tulajdonosváltásonként 64 000

79. A légijármûnek a Magyarország Állami Légijármû Lajstromából való törlése 19 000

80. A 12 hónapon túl lejárt légialkalmassággal rendelkezõ légijármûnek a Magyarország
Állami Légijármû Lajstromban való tartási díja, évenként

18 000

81. Lajstromozással kapcsolatos adatszolgáltatás kérése, légijármûvenként 5 000

82. A légijármûvet terhelõ jelzálog és egyéb jog bejegyzése, módosítása 69 000

83. A légijármûvet terhelõ jelzálog és egyéb jog törlése 32 000

III. A LÉGIJÁRMÛ LÉGIALKALMASSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA, BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA
ÉS AZ ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Lt. 48. § (2) és (4) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 4. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet,
2042/2003/EK rendelet

84. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy
légijármûtípusra

46 000

85. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének kiterjesztése
légijármûtípusonként

28 000

86. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja

23 000

87. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása

46 000

88. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegû
légijármûvek folyamatos légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének
engedélyezése egy légijármûtípusra

414 000

89. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegû
légijármûvek folyamatos légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének
kiterjesztése légijármûtípusonként

368 000

90. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegû
légijármûvek folyamatos légialkalmasságát felügyelõ szervezet kérelmére induló
2042/2003 EK rendelet I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti
audit díja

138 000

91. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegû
légijármûvek folyamatos légialkalmasságát felügyelõ szervezet engedélye
érvényességi idejének meghosszabbítása

276 000

92. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének engedélyezése egy
légijármûtípusra

690 000

93. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet tevékenységének kiterjesztése
légijármûtípusonként

644 000

94. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
I. melléklet B szakasz G alrész M.B. 704 b) pontja szerinti audit díja

276 000

95. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása

552 000

96. 5700 kg és annál kisebb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet mûködésének a légialkalmassági
felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijármûtípusonként

46 000
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97. 5700 kg-nál nagyobb és 27 000 kg-nál kisebb maximális felszálló tömegû
légijármûvek folyamatos légialkalmasságát felügyelõ szervezet mûködésének
a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijármûtípusonként

138 000

98. 27 000 kg és annál nagyobb maximális felszálló tömegû légijármûvek folyamatos
légialkalmasságát felügyelõ szervezet mûködésének a légialkalmassági
felülvizsgálati bizonyítvány kiadásának jogával való kiterjesztése
légijármûtípusonként

276 000

99. Folyamatos légialkalmasság felügyelõ szervezet kézikönyvének (CAMOE)
jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik
tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a

100. Ejtõernyõ, ultralight, microlight, vitorlázó repülõgép és levegõnél könnyebb
légijármûvek légialkalmassági bizonyítványának kiadása

18 000

101. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
1702/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása

29 000

102. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
1702/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi
idejének meghosszabbítása

28 000

103. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
1702/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása

115 000

104. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
1702/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi
idejének meghosszabbítása

120 000

105. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek 1702/2003/EK rendelet
szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása

192 000

106. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek 1702/2003/EK rendelet
szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása

230 000

107. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása
vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása

28 000

108. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása
vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása

121 000

109. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek 63/2001. (XII. 23.) KöViM
rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi
idejének meghosszabbítása

230 000

110. 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának
kiadása

27 000

111. 27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek
2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának
kiadása

119 000

112. 27 000 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek 2042/2003/EK rendelet
szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása

230 000

113. 5700 kg feletti maximális felszálló tömegû légijármûvek 63/2001. (XII. 23.) KöViM
rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum
30 nappal történõ meghosszabbítása

92 000

114. 5700 kg vagy ez alatti maximális felszálló tömegû légijármûvek 63/2001. (XII. 23.)
KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének
maximum 30 nappal történõ meghosszabbítása

23 000

115. A légijármû rendeltetése módosításának vizsgálata. A vonatkozó érvényesítés
hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e

116. Az export légialkalmasság vizsgálata és bizonyítványának kiadása. A vonatkozó
érvényesítés hosszabbítására vonatkozó tételek díjainak 3/4-e
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IV. EGYÉB, A LÉGIJÁRMÛVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Lt. 29. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 3. pontja, 21. és 22. pontja, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet

52. § (1) bekezdése, 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet 2. § (5) bekezdése, 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet
4. § (3) bekezdés c), d), f) pontja

117. A légijármû bizonyítványaiban beállt adatváltozások bejegyzése 37 000

118. Légijármûvön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijármûvenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 25 óra alatt van

18 000

119. Légijármûtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijármûvenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 25 óra alatt van

37 000

120. Légijármûvön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijármûvenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 25–100 óra között
van

27 000

121. Légijármûtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor
a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 25–100 óra között van

41 000

122. Légijármûvön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése
légijármûvenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 100 órán felül van

60 000

123. Légijármûtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor
a végrehajtáshoz szükséges munkaidõ 100 órán felül van

78 000

124. Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkezõ légijármûvekkel való
repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése

10 000

125. Érvényes szakmai szabályoktól – a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok által
lehetõvé tett – eltérések engedélyezésének eljárása

27 000

126. Üzemidõ, illetve élettartam hosszabbításának engedélyezése 5700 kg, vagy ez alatti
felszálló tömegû légijármûvek esetében légijármûvenként

27 000

127. Légijármû légialkalmassági felülvizsgálatára szóló engedély/megbízás kiadása
kérelemre erre jogosított, de nem a légiközlekedési hatóság alkalmazásában álló
személyeknek [Part-M M.A.901 g)]

48 000

128. Lajstromozásra nem kötelezett légijármû légialkalmasságának tanúsítására
engedély/megbízás kiadása kérelemre erre jogosított szervezetnek, ennek
meghosszabbítása

25 000

129. Speciális szállítási feladatok elõtt a légijármû minõsítése 27 000

130. Ultralight légijármûvek és üzemeltetõik hatósági jóváhagyásra kötelezett
dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély megléte esetén)

32 000

131. 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegû légijármûvek és üzemeltetõik hatósági
jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély
megléte esetén)

69 000

132. 5700 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek és üzemeltetõik hatósági
jóváhagyásra kötelezett dokumentációinak eljárása (üzemben tartási engedély
megléte esetén)

92 000

133. 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegû légijármûvek hatóság által jóváhagyásra
kötelezett dokumentációjának ideiglenes módosítása

11 000

134. 5700 kg feletti felszálló tömegû légijármûvek hatóság által jóváhagyásra kötelezett
dokumentációjának ideiglenes módosítása

23 000

135. Légiközlekedési hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés
engedélyezése kivételes esetekben

27 000

Légijármû zajminõsítése
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet

136. 8618 kg-nál nagyobb felszálló tömegû turboprop és sugárhajtású repülõgépek
zajminõsítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása

74 000

137. 8618 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegû légcsavaros repülõgépek és 3175 kg-nál
nagyobb felszálló tömegû helikopterek zajminõsítési bizonyítvány honosítása vagy
kiadása

56 000

138. 3175 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegû helikopterek zajminõsítési bizonyítvány
honosítása vagy kiadása

38 000

139. 600 kg-nál kisebb felszálló tömegû légijármûvek zajminõsítési bizonyítvány
honosítása vagy kiadása

9 000
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V. REPÜLÕTEREK ÉS LESZÁLLÓHELYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Lt. 19. § (1) bekezdés b) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 6. pontja, 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet,
24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet

I. osztály Nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi repülõtér

140. Elvi létesítési engedély kiadása (repülõtér) 460 000

141. Létesítési engedély kiadása 779 000

142. Üzembe helyezési engedély kiadása 920 000

143. Megszüntetési engedély kiadása 64 000

144. Elvi építési engedély kiadása (épület) 368 000

145. Építési engedély kiadása 552 000

146. Használatba vételi engedély kiadása 920 000

147. Bontási engedély kiadása 46 000

148. Repülõtér mûködési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezése

920 000

149. Repülõtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja

736 000

150. Üzemben tartási engedélyben lévõ adatok változásának hatósági bejegyeztetése és
a módosított engedély kiadása

92 000

151. Repülõtérrend hatósági jóváhagyása 460 000

152. Repülõtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 213 000

II–III. osztály Kereskedelmi repülõtér

153. Elvi létesítési engedély kiadása (repülõtér) 230 000

154. Létesítési engedély kiadása 552 000

155. Üzembe helyezési engedély kiadása 399 000

156. Megszüntetési engedély kiadása 65 000

157. Elvi építési engedély kiadása (épület) 184 000

158. Építési engedély kiadása 368 000

159. Használatba vételi engedély kiadása 445 000

160. Bontási engedély kiadása 46 000

161. Repülõtér mûködési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezése

460 000

162. Repülõtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja

321 000

163. Üzemben tartási engedélyben lévõ adatok változásának hatósági bejegyeztetése és
a módosított engedély kiadása

55 000

164. Repülõtérrend jóváhagyása 230 000

165. Repülõtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 36 000

IV. osztály Nem nyilvános repülõtér

166. Elvi létesítési engedély kiadása (repülõtér) 46 000

167. Létesítési engedély kiadása 161 000

168. Üzembe helyezési engedély kiadása 138 000

169. Megszüntetési engedély kiadása 41 000

170. Elvi építési engedély kiadása (épület) 46 000

171. Építési engedély kiadása 138 000

172. Használtba vételi engedély kiadása 100 000

173. Bontási engedély kiadása 28 000

174. Repülõtér mûködési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezésével kapcsolatos eljárás

130 000

175. Repülõtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja

69 000

176. Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a
módosított engedély kiadása

37 000
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177. Repülõtérrend hatósági jóváhagyása 70000

178. Repülõtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 41 000

VI. osztályú repülõtér

179. Létesítési engedély kiadása (repülõtér) 24 000

180. Üzembe helyezési engedély 16 000

181. Megszüntetési engedély 4 000

182. Építési engedély (épület) 10 000

183. Használatba vételi engedély 6 000

184. Bontási engedély 2 000

185. Repülõtér alkalmasságának 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
szerinti ügyfél kérelmére induló audit díja

16 000

186. Repülõtér mûködési feltételei megváltoztatásának jóváhagyása és fejlesztésének
engedélyezésével kapcsolatos eljárás

3 000

187. Repülõtérrend hatósági jóváhagyása 20 000

188. Repülõtérrend módosítás hatósági jóváhagyása 2 000

189. Üzemben tartási engedély adataiban történt változás hatósági bejegyeztetése és a
módosított engedély kiadása

11 000

Leszállóhely (A, B és C osztály)

190. Létesítési és megszüntetési engedély (A osztályú leszállóhely) 32 000

191. Létesítési és megszüntetési engedély (B osztályú leszállóhely) 18 000

192. Létesítési és megszüntetési engedély (C osztályú leszállóhely) 46 000

Repülõtér zajgátló védõövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 19. pontja, 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet

193. Védõövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás
eredményeinek hatósági jóváhagyása

184 000

194. Számítási tervdokumentáció záradékolása 46 000

195. Zajgátló védõövezet kijelölése egyszerûsített számítás esetében 92 000

196. Zajgátló védõövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközivé nyilvánított
kereskedelmi repülõtér (I. osztály) esetében

331 000

197. Zajgátló védõövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülõtér (II–III. osztály)
esetében

239 000

198. Zajmonitor rendszer kiépítésére vonatkozó tervek jóváhagyása motoros
repülõgépek forgalma esetén

74 000

199. Zajmonitor rendszer kiépítésére vonatkozó tervek hatósági jóváhagyása motoros
sugárhajtású szubszónikus repülõgépek forgalma esetén

313 000

200. Zajmonitor rendszer megváltoztatása iránt kezdeményezett eljárás, a repülõtér
üzemben tartóján kívül egyéb érdekelt által

138 000

201. Zajmonitor rendszer ellenõrzése 50 000

202. Zajvédelmi program jóváhagyása 92 000

203. Éjszakai hajtómûpróba engedélyezése 74 000

204. Zajmérés 46 000

205. Zajszámítás 460 000

206. Zajminõsítés 322 000

Repülõtér biztonsági védõövezete kijelölésének eljárása
Lt. 38. § (2) bekezdése, 39. § (2)–(4) bekezdése és Vhr. 18. §-a

207. Biztonsági védõövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, és a
repülõtér osztályba sorolása alapján mûködési feltételeinek hatósági jóváhagyása

129 000

208. Biztonsági védõövezet kijelölésére készített szakértõi javaslat hatósági jóváhagyása 55 000

209. Biztonsági védõövezet kijelölése 115 000

210. Biztonsági védõövezet kijelölésének eljárási díja kereskedelmi repülõtér
(I–III. osztály) esetében

331 000

211. Biztonsági védõövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légi forgalmat is
lebonyolító kereskedelmi repülõtér esetében

239 000
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A légiközlekedés biztonságát érintõ építményekkel kapcsolatos szakhatósági eljárás
Lt. 44. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 7. és 8. pontja

212. Építéshatósági engedélyezési eljárásokban 26 000

213. Légiközlekedést kiszolgáló repülõtéri építmények létesítésének engedélyezési
eljárása

15 000

214. A nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása 26 000

Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja, 549/2004/EK rendelet, 1035/2011/EU rendelet

215. AFIS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 92 000

216. AFIS Szolgáltató kérelmére induló 1035/2011/EU rendelet 8. cikke szerinti audit díja 18 000

217. CNS Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 184 000

218. CNS Szolgáltató kérelmére induló 1035/2011/EU rendelet 8. cikke szerinti audit díja 38 000

219. Repülésmeteorológiai Szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása 184 000

220. Repülésmeteorológiai Szolgáltató kérelmére induló 1035/2011/EU rendelet 8. cikke
szerinti audit díja

95 000

VI. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK, VALAMINT RÁDIÓTÁVKÖZLÕ BERENDEZÉSEK
KÉRELEMRE TÖRTÉNÕ LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDÕSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI
Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja és 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

221. VOR irányadó (D-VOR, T-VOR) 44 000

222. DME távolságmérõ (PDME) 44 000

223. NDB irányadó (útvonali) 33 000

224. Elektronikus riasztó- és jelzõrendszer 28 000

225. ILS iránysáv adó 45 000

226. ILS siklópálya adó 45 000

227. ILS visszjelzõ rendszer 29 000

228. VOT hitelesítõ adó 28 000

229. Marker adó 19 000

230. Közelkörzeti radar (elsõdleges) 147 000

231. Közelkörzeti radar (másodlagos) 147 000

232. Távolkörzeti radar (elsõdleges) 185 000

233. Távolkörzeti radar (másodlagos) 185 000

234. Gurító radar 147 000

235. VHF iránymérõ (beszédüzemû) 37 000

236. Légiforgalmi irányító központ berendezései 87 000

237. VHF és UHF sávú rádióállomás (beszédüzemû) 28 000

238. VHF és UHF sávú rádióvevõ (beszédüzemû) 18 000

239. VHF és UHF sávú rádióadó (beszédüzemû) 28 000

240. RH rádióadó 55 000

241. RH rádióvevõ 37 000

242. Mágneses vagy digitális adatrögzítõ 37 000

243. VOLMET-ATIS rendszer 55 000

244. Optikai repülésbiztosító berendezés (PAPI) pályánként 55 000

245. Repülõtéri fénytechnikai berendezés (precíziós) pályánként 74 000

246. Repülõtéri fénytechnikai berendezés (egyszerû) pályánként 28 000

247. Zajmonitor rendszer 92 000

248. Elektronikus meteorológiai mûszerrendszer pályánként 56 000

249. Fékhatás mérõ 92 000

250. Telemechanikai rendszer 222 000

251. Szünetmentes áramforrás 40 KVA-tól 74 000

252. Szünetmentes áramforrás 40 KVA-ig 37 000

253. Légi ellenõrzés berendezései 276 000
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254. AFTN rendszer 184 000

255. Tûzjelzõ rendszer 184 000

256. Irányadó (lokátor NDB) 28 000

257. Aggregátor 37 000

258. Jelen mellékletben szereplõ légiforgalmi berendezések erõsáramú táppontjai,
valamint tartalékenergia-ellátó gépegységek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülõtér erõmûház berendezései is)

55 000

259. Légiforgalmi irányítói szimulátor 184 000

260. Radar head processzor (RHP) 108 000

261. Repülõgép beállító rendszer 59 000

262. Nyilvános vagy nem nyilvános repülõtereken létesített NDB, URH rádióállomás,
adatrögzítõ, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének
hatósági eljárása és engedélyezése

15 000

263. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának
engedélyezése
221–257. tételek alapdíjainak 200%-a

264. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek idõszakos (éves) ellenõrzése,
alkalmasságának kérelemre történõ meghosszabbítása
221–257. tételek alapdíjainak egyharmada

265. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek karbantartásának
engedélyezése

19 000

266. Légiforgalmi berendezés ideiglenes engedélyezése 28 000

267. Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történõ változtatások engedélyezése 28 000

268. Földi irányítástechnikai berendezések mûködését érintõ (zavaró) építmények
létesítésének vizsgálata és engedélyezése

37 000

269. Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és
engedélyezése

19 000

270. Földi és fedélzeti irányítástechnikai berendezések típusvizsgálati engedélykérelmek
vizsgálata és engedélyezési eljárása

37 000

271. Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés engedélyezése 37 000

272. Helikopter leszállóhely fénytechnikai berendezés éves ellenõrzése 13 000

273. Differenciál földi GPS állomás létesítési engedélyezése 30 000

274. Differenciál földi GPS állomás éves ellenõrzése 10 000

Lt. 19. § (3) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 18. pontja, 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

275. Fedélzeti és földi rádiótávközlõ berendezés frekvencia használatbavételéhez
hozzájárulási eljárás (telepítés vagy kísérleti és próbaüzemeltetés céljából)
(frekvenciánként)

29 000

276. Fedélzeti és földi rádiótávközlõ berendezés rádióengedélyének kiadása iránti
hozzájárulás, légijármûvenként

7 000

277. Fedélzeti és földi rádiótávközlõ berendezés rádióengedélyének módosítása
(kibõvítés, hosszabbítás) iránti hozzájárulás, légijármûvenként

4 000

278. A fedélzeti és földi rádiótávközlõ berendezés rádió engedélyének törlése iránti
hozzájárulás

2 000

279. Egyéb a 221. és 262. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés
engedélyezési eljárása, Lt. 19. § (1) bekezdés c) pontja és Korm. Rend. 5. §
(5) bekezdés 18. pontja

15 000

VII. GAZDASÁGI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSI ÉS LÉGIKÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE
Lt. 22. §-a, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja, 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet, 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

280. Nemzetközi légi személyszállítást és légi árufuvarozást végzõ vállalkozás mûködési
engedélyének kiadása

184 000

281. Légijármûvel végzett tevékenységek mûködési engedélyének kiadása
(tevékenységenként)

19 000

282. Légijármûvel végzett tevékenységek mûködési engedélye érvényességi idejének
meghosszabbítása (tevékenységenként)

9 000
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283. Légijármûvel végzett veszélyes áruszállítási tevékenységek mûködési engedélyének
kiadása; engedély kiterjesztése

16 000

284. Földi kiszolgálási tevékenységi engedély kiadása (tevékenységenként
és repülõterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a

18 000

285. Földi kiszolgálási engedély kiterjesztése, érvényességi idejének meghosszabbítása
(tevékenységenként és repülõterenként) 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 3. §-a

18 000

286. Légijármû bérbeadásának engedélyezése (tevékenységfajtánként) Lt. 34. §-a 20 000

287. Légijármû bérbeadására tevékenységi engedély kiterjesztése, érvényességi idejének
meghosszabbítására (tevékenységenként)

20 000

Nyilvános repülõ- és ejtõernyõs bemutató megtartásának hatósági engedélyezése

Lt. 33. § (1) bekezdése, Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 22. pontja

288. Egy–három légijármû közremûködése esetén 9 000

289. Négy–tíz légijármû közremûködése esetén 20 000

290. Tíznél több légijármû közremûködése esetén 28 000

VIII. A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET, A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET KÉPZÉSI SZERVEZETEK
SZAKMAI ALKALMASSÁGÁNAK ELLENÕRZÉSÉVEL ÉS MINÕSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Lt. 30. § (1) bekezdése és Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja, 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet,
17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet, 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet , 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet

Repülõgép pilóta szakszolgálati engedély

291. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000

292. PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 2 000

293. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000

294. CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

295. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 30 000

296. IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

297. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000

298. ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 5 000

299. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 39 000

300. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági
vizsga, pótvizsga

11 000

301. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga

11 000

302. Minden motoros vitorlázó repülõgép (TMG) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga

9 000

303. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (szárazföldi)
osztályjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga

13 000

304. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (vízi) osztályjogosítás
jártassági vizsga, pótvizsga

13 000

305. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás jártassági
vizsga, pótvizsga

15 000

306. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás jártassági vizsga,
pótvizsga

15 000

307. Egypilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 17 000

308. Többpilótás Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 30 000

309. Nagy teljesítményû egypilótás repülõgépek (HPA SP) jártassági vizsga, pótvizsga 20 000

310. Típus- és osztályjogosítások különleges felhatalmazásának megszerzése 39 000

311. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség
ellenõrzés meghosszabbításhoz, ismétlés

8 000

312. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, ismétlés

7 000

313. Minden motoros vitorlázó repülõgép (TMG) osztályjogosítás készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

6 000

314. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (szárazföldi)
osztályjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

9 000
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315. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (vízi) osztályjogosítás
készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

9 000

316. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás készség
ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

11 000

317. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

11 000

318. Egypilótás Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz,
ismétlés

13 000

319. Nagy teljesítményû egypilótás repülõgépek (HPA SP) készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

17 000

320. Többpilótás Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz,
ismétlés

26 000

321. Egymotoros dugattyús repülõgépre vonatkozó osztályjogosítás (szárazföldi) és
motoros vitorlázó repülõgépre vonatkozó jogosítás adminisztratív
meghosszabbítása

3 000

322. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás és
mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

9 000

323. Minden egymotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás és mûszerjogosítás
készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

9 000

324. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (szárazföldi)
osztályjogosítás és mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz, ismétlés

11 000

325. Minden eredetileg egymotoros turbo-légcsavaros repülõgép (vízi) osztályjogosítás
és mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

11 000

326. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (szárazföldi) osztályjogosítás és
mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

13 000

327. Minden többmotoros dugattyús repülõgép (vízi) osztályjogosítás és
mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

13 000

328. Egypilótás típusjogosítás és mûszerjogosítás készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

15 000

329. Többpilótás típusjogosítás és mûszerjogosítás készség ellenõrzés
meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

27 000

330. Nagy teljesítményû egypilótás repülõgépek (HPA SP) és mûszerjogosítás készség
ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés

18 000

331. Mûszerjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, ismétlés 13 000

332. Repülés-oktatói jogosítás – repülõgép [FI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 20 000

333. Típusjogosítás oktató jogosítás – SP repülõgép [TRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 30 000

334. Típusjogosítás oktató jogosítás – MP repülõgép [TRI(A)] megszerzõ 39 000

335. Osztályjogosítás oktató jogosítás– repülõgép [CRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 15 000

336. Mûszerjogosítás oktató jogosítás – repülõgép [IRI(A)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000

337. Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repülõgép
[SFI(A)] megszerzõ

14 000

338. Repülõ személyzeti együttmûködés oktatói felhatalmazás – repülõgép [MCCI(A)]
megszerzõ

9 000

339. Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképzõ-oktatói felhatalmazás – repülõgép
[STI(A)] megszerzõ

11 000

340. Repülés-oktatói jogosítás – repülõgép [FI(A)] készség ellenõrzés, ismétlés 18 000

341. Típusjogosítás oktató jogosítás – SP repülõgép [TRI(A)] készség ellenõrzés, ismétlés 27 000

342. Típusjogosítás oktató jogosítás – MP repülõgép [TRI(A)] meghosszabbító, megújító 37 000

343. Osztályjogosítás oktató jogosítás – repülõgép [CRI(A)] meghosszabbító, megújító 13 000

344. Mûszerjogosítás oktató jogosítás – repülõgép [IRI(A)] készség ellenõrzés, megújítás,
ismétlés

15 000

345. Földi repülés-gyakorló berendezésen repülés-oktatói felhatalmazás – repülõgép
[SFI(A)] meghosszabbító, megújító

13 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám 8625



Sorszám Légiközlekedési hatósági eljárások megnevezése
Díj

(forint)

346. Repülõ személyzeti együttmûködés oktatói felhatalmazás – repülõgép [MCCI(A)]
meghosszabbító, megújító

7 000

347. Földi repülés-gyakorló berendezésen kiképzõ-oktatói felhatalmazás – repülõgép
[STI(A)] meghosszabbító, megújító

9 000

348. Repülés vizsgáztató – repülõgépen [FE(A)] megszerzõ 31 000

349. Típusjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [TRE(A)] megszerzõ 50 000

350. Osztályjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [CRE(A)] megszerzõ 22 000

351. Mûszerjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [IRE(A)] megszerzõ 31 000

352. Szimulátor vizsgáztató – repülõgépen [SFE(A)] megszerzõ 31 000

353. Repülés-oktató vizsgáztató – repülõgépen [FIE(A)] megszerzõ 40 000

354. Repülés vizsgáztató – repülõgépen [FE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000

355. Típusjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [TRE(A)] meghosszabbító, megújító 46 000

356. Osztályjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [CRE(A)] meghosszabbító, megújító 18 000

357. Mûszerjogosítás vizsgáztató – repülõgépen [IRE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000

358. Szimulátor vizsgáztató – repülõgépen [SFE(A)] meghosszabbító, megújító 27 000

359. Repülés-oktató vizsgáztató – repülõgépen [FIE(A)] meghosszabbító, megújító 37 000

360. NVFR jogosítás megszerzõ 13 000

361. Mentõ jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

362. Mentõ jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

363. Mentõ jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

364. Tûzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

365. Tûzoltó jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

366. Tûzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

367. Mezõgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

368. Mezõgazdasági jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

369. Mezõgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

370. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000

371. Vontató jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

372. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000

373. Terepvontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000

374. Terepvontató jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

375. Terepvontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000

Helikopter pilóta szakszolgálati engedély

376. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000

377. PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 2 000

378. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000

379. CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

380. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000

381. IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

382. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000

383. IR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 17 000

384. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000

385. ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

386. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000

387. NVFR jogosítás megszerzõ 13 000

388. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

389. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

390. Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

391. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 3 000

392. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000

393. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000
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394. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

15 000

395. Repülés-oktatói jogosítás [FI(H)] adminisztratív meghosszabbítása 4 000

396. Mentõ jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

397. Mentõ jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

398. Mentõ jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

399. Tûzoltó jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

400. Tûzoltó jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

401. Tûzoltó jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

402. Mezõgazdasági jogosítás elméleti és jártassági vizsga 25 000

403. Mezõgazdasági jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

404. Mezõgazdasági jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

405. Teheremelõ jogosítás elméleti és jártassági vizsga 26 000

406. Teheremelõ jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 20 000

407. Teheremelõ jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

408. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 11 000

409. Vontató jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

410. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000

411. Repülés vizsgáztató – helikopteren [FE(H)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Ballon pilóta szakszolgálati engedély

412. SBPL megkérés, kiadás, változtatás 3 000

413. BR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 1 000

414. BR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000

415. BR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000

416. BR adminisztratív meghosszabbítása 2 000

417. NVFR jogosítás megszerzõ 4 000

418. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

419. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

420. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

7 000

421. Repülés-oktatói jogosítás [FI(B)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000

422. Repülés vizsgáztató – ballonon [FE(B)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Léghajó pilóta szakszolgálati engedély

423. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000

424. PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 2 000

425. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000

426. CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 3 000

427. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000

428. IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 3 000

429. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000

430. IR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 16 000

431. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000

432. NVFR jogosítás megszerzõ 13 000

433. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 4 000

434. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

435. Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 7 000

436. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 3 000

437. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000

438. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] jártassági vizsga, pótvizsga 16 000

439. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

14 000
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440. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AS)] adminisztratív meghosszabbítása 5 000

441. Repülés vizsgáztató – léghajón [FE(AS)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Vitorlázó-repülõgép pilóta szakszolgálati engedély

442. SGPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000

443. GR elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

444. GR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000

445. GR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000

446. GR adminisztratív meghosszabbítása 2 000

447. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

448. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

449. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

7 000

450. Repülés-oktatói jogosítás [FI(G)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000

451. Repülés vizsgáztató – vitorlázón [FE(G)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Helybõl felszálló repülõgép pilóta szakszolgálati engedély

452. SPL megkérés, kiadás, változtatás 5 000

453. PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 2 000

454. PPL jártassági vizsga, pótvizsga 14 000

455. CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 4 000

456. CPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000

457. IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 3 000

458. IR jártassági vizsga, pótvizsga 26 000

459. IR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 17 000

460. IR adminisztratív meghosszabbítása 4 000

461. ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként 5 000

462. ATPL jártassági vizsga, pótvizsga 29 000

463. NVFR jogosítás megszerzõ 13 000

464. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 6 000

465. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 16 000

466. Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 14 000

467. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 6 000

468. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] elméleti vizsga, pótvizsga 5 000

469. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] jártassági vizsga, pótvizsga 17 000

470. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

15 000

471. Repülés-oktatói jogosítás [FI(PLA)] adminisztratív meghosszabbítása 4 000

472. Repülés vizsgáztató – [FE(PLA)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Ultralight pilóta szakszolgálati engedély

473. SULPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000

474. ULR elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

475. ULR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000

476. ULR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 5 000

477. ULR adminisztratív meghosszabbítása 2 000

478. NVFR jogosítás megszerzõ 4 000

479. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

480. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

481. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

7 000

482. Repülés-oktatói jogosítás [FI(UL)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000

483. Vontató jogosítás elméleti és jártassági vizsga 6 000

484. Vontató jogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 4 000
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485. Vontató jogosítás adminisztratív meghosszabbítása 2 000

486. Repülés vizsgáztató – [FE(UL)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Autogiro pilóta szakszolgálati engedély

487. SAGPL megkérés, kiadás, változtatás 2 000

488. AGR elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

489. AGR jártassági vizsga, pótvizsga 7 000

490. AGR készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz, 5 000

491. AGR adminisztratív meghosszabbítása 2 000

492. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] elméleti vizsga, pótvizsga 3 000

493. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] jártassági vizsga, pótvizsga 11 000

494. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] készség ellenõrzés meghosszabbításhoz,
megújításhoz

7 000

495. Repülés-oktatói jogosítás [FI(AG)] adminisztratív meghosszabbítása 3 000

496. Repülés vizsgáztató – [FE(AG)] megszerzõ, meghosszabbító, megújító 31 000

Hajózó mérnök szakszolgálati engedély

497. F/E elméleti vizsga, pótvizsga 16 000

498. F/E jártassági vizsga, pótvizsga 20 000

499. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 11 000

500. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 17 000

501. Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 14 000

502. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

Hajózó navigátor szakszolgálati engedély

503. F/N elméleti vizsga, pótvizsga 16 000

504. F/N jártassági vizsga, pótvizsga 20 000

505. Típusjogosítás elméleti vizsga, pótvizsga 11 000

506. Típusjogosítás jártassági vizsga, pótvizsga 16 000

507. Típusjogosítás készség ellenõrzés meghosszabbításhoz, megújításhoz 15 000

508. Típusjogosítás adminisztratív meghosszabbítása 7 000

Légiutas-kísérõ szakszolgálati engedély

509. Légiutas-kísérõ szakszolgálati engedély megszerzés 20 000

510. Légiutas-kísérõ szakszolgálati engedély érvényességének meghosszabbítás és
megújítás

16 000

Ejtõernyõ

511. Ejtõernyõs oktató szakszolgálati engedély megszerzés 7 000

512. Ejtõernyõs oktató szakszolgálati engedély meghosszabbítás és megújítás 5 000

513. Ejtõernyõs beugrói jogosítás megszerzés 13 000

514. Az 511–513. tételeknél a gyakorlati vizsga során a hatósági vizsgáztató felszállási
díját a vizsgázó fizeti

9 000

Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet

515. Gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély megszerzés 19 000

516. Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás-
kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés

3 000

517. Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás 18 000

518. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély vagy további jogosítás, jogosítás
kiterjesztés, munkahelyi kiterjesztés megszerzés

11 000

519. Repüléstájékoztató szakszolgálati engedély meghosszabbítás, megújítás 10 000

520. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély vagy további jogosítás,
jogosítás-kiterjesztés megszerzése

19 000

521. Légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély meghosszabbítása 17 000

522. Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés (OJTI) megszerzés 7 000

523. Légiforgalmi irányító munkahelyi vizsgáztató kiterjesztés (ULA) megszerzés 6 000

524. Légiforgalmi irányító szaktudás értékelõ kiterjesztés (LCA) megszerzés 5 000
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Repülési szakszolgálat
5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 5. számú melléklet

525. Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély megszerzõ vizsga 21 000

526. Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély meghosszabbító vizsga 18 000

Légijármû-szerelõk

527. Nemzeti/Part-66 szerinti légijármû-karbantartó szakszolgálati engedély elsõ kiadása
kategória és típus- vagy csoportjogosítás bejegyzése nélkül

8 000

528. Légijármû-karbantartó szakszolgálati engedélyek nemzeti/Part-66 szerinti
légijármû-karbantartó szakszolgálati engedélyre való konvertálása (a megadható
összes kategória bejegyzésével, maximum 3 típus bejegyzésig)

14 000

529. Nemzeti/Part-66 szerinti alapkategória bejegyzésének kérelmezése kategóriánként
(elsõ kiadáskor vagy módosításkor)

4 000

530. Nemzeti/Part-66 szerinti típus, – vagy csoportjogosítás bejegyzésének kérelmezése
típusonként vagy csoportonként (elsõ kiadáskor vagy módosításkor)

4 000

531. Nemzeti/Part-66 szerinti légijármû-karbantartó szakszolgálati engedély kérelemre
történõ megújítása (5 évenkénti)

9 000

532. A fentiektõl eltérõ adatok változásának bejegyzése nemzeti/Part-66 szerinti
légijármû-karbantartó szakszolgálati engedélybe

5 000

533. Egy vagy több kategóriából vagy jogosításból korlátozás törlése nemzeti/Part-66
szerinti légijármû-karbantartó szakszolgálati engedélybõl

24 000

534. Part-66 légijármû-karbantartó szakszolgálati engedélyhez elõírt alapvizsga alóli
felmentés kérelmezése felmentés alapjául szolgáló képesítésenként

5 000

Légijármû-karbantartás oktató szervezetek
2042/2003 /EK rendelet

535. Karbantartás oktató szervezet jóváhagyása (egy kategóriának megfelelõ
alapképzésre vagy egy típusképzésre)

276 000

536. Légijármû – karbantartás oktató szervezet kérelmére induló 2042/2003 EK rendelet
IV. Melléklet 147.B.120 pontja szerinti audit díja

138 000

537. Karbantartási oktató szervezet engedélyének kiterjesztése típusképzésre vagy típus
vizsgáztatásra típustanfolyamonként vagy típusvizsgánként, vagy valamely
kategóriának megfelelõ alapképzésre kategóriánként

74 000

538. Légijármû-karbantartás oktató szervezet fentiekben nem részletezett változásainak
jóváhagyása

46 000

539. Hatósági légijármû-karbantartó vizsgáztatás vizsgadíja alapképzési modulonként,
illetve légijármûtípusonként

24 000

540. Part-66 szerinti típustanfolyam egyszeri lebonyolításának engedélyezése típus
tanfolyamonként

64 000

541. Part-66 66.B.405 szerinti vizsgához adott kreditekrõl szóló jelentés jóváhagyása
modulonként

28 000

Repülési oktató szervezetek
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 9. pontja

542. Oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika hatósági jóváhagyása 26 000

543. Képzési Program engedélyezése 13 000

544. Ultralight légijármûvekre vonatkozó oktatási tanterv, utasítás, képzési tematika
hatósági jóváhagyása

14 000

545. Alapképzési szervezet (RF) engedélyezése 46 000

546. Repülési Képzési szervezet (FTO) engedélyezése 129 000

547. Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyezése 276 000

548. Alapképzési szervezet (RF) engedélyének kiterjesztése, változtatása 26 000

549. Repülési képzési szervezet (FTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása 63 000

550. Típusjogosítás Képzési szervezet (TRTO) engedélyének kiterjesztése, változtatása 72 000

551. Repülési oktató szervezet engedélyének egyéb módosítása 39 000
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552. Légijármû-szimulátor létesítésének és üzemben tartásának engedélyezési eljárása 47 000

553. Repülési eljárást gyakorló berendezés engedélyezési eljárása 30 000

554. Veszélyes áru kezelõket oktató szervezet vagy személy hatósági engedélyezése 6 000

Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezetek, nyelvismereti
vizsgáztatást végzõ szervezetek

Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 25. pontja

555. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélyezése

97 000

556. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélyének kiterjesztése

48 000

557. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet
képzési szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása

55 000

558. Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatásának
engedélyezése

114 000

559. Légiforgalmi irányítók és repüléstájékoztatók nyelvismereti vizsgáztatási engedély
érvényességi idejének meghosszabbítása

55 000

560. Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet
tantervének, munkahelyi képzési tervének jóváhagyása

30 000

561. Léginavigációs szolgáltató és légiforgalmi szolgáltatás ellátó szakszemélyzet
továbbképzési programjának jóváhagyása

30 000

Szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó egyéb eljárások
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 2. pontja

562. JAA tagállam által kiadott engedélyek kiadó államának megváltoztatása 44 000

563. Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek honosítása 52 000

564. Szakszolgálati engedély nyelvi kiterjesztés 18 000

565. Nem JAA tagállam által kiadott engedélyek érvényesítése (validáció)
hajózószemélyzeti tag részére

26 000

566. STD-k használatának engedélyezése üzemeltetõk, képzési szervezetek részére (User
Approval)

30 000

IX. LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZET EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGÁNAK MINÕSÍTÉSÉVEL ÉS OKTATÁSÁVAL
KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 10. pontja, 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet

567. A légiközlekedési szakszemélyzet repülõ-egészségügyi alkalmasságának elsõ
hatósági minõsítése

7 000

568. A légiközlekedési szakszemélyzet repülõ-egészségügyi idõszakos hatósági
minõsítése az 1-es és 3-as egészségügyi osztályban

6 000

569. A légiközlekedési szakszemélyzet repülõ-egészségügyi idõszakos hatósági
minõsítése a 2-es osztályban

4 000

570. Kérelemre történõ hatósági orvosi repüléstechnikai ellenõrzés 9 000

571. A JAR-ok által elõírt repülõ-egészségügyi, pszichológiai és a repülés emberi
tényezõivel kapcsolatos oktatási és vizsgáztatási tematikák engedélyezése

15 000

X. LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Korm. Rend. 5. § (5) bekezdés 40–43. pontja, 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet, 300/2008 EK rendelet,

185/2010 EU rendelet

572. Légiközlekedés-védelmi tervek és módosításuk jóváhagyása 138 000

573. Légiközlekedés-védelmi tisztek kijelölésének jóváhagyása 28 000

574. Légiközlekedés-védelmi képzési tervek és védelmi (belsõ) minõségbiztosítási
programok, valamint módosításuk jóváhagyása

58 000

575. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök (185/2010/EU rendelet
mellékletének 12. fejezetében megjelölt eszközök) üzembe helyezésének,
alkalmazásának jóváhagyása

55 000

576. Meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók, fedélzeti ellátmány meghatalmazott
beszállítójának jóváhagyása

184 000

577. A légiközlekedés védelme szempontjából kis repülõtérnek minõsítési eljárás 176 000
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578. Légiközlekedés-védelmi oktatói engedélyek kiadása, módosítása, kiterjesztése,
érvényességi idejének meghosszabbítása

92 000

579. Légiközlekedés-védelmi oktató szervezet engedélyezése 230 000

580. Repülõtér szigorított védelmi területére történõ belépés során személyek ellenõrzés
alóli részleges vagy teljes mentesítése, valamint tiltott eszközök bevitelének,
speciális ellenõrzés alá vetésének engedélyezése (személyenként)

15 000

XI. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ

581. Kihasználatlan légiközlekedési jog igénybevétele iránti kérelem elbírálása 322 000

582. Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként, földi kiszolgálási engedély esetén
tevékenységenként

5 000

583. Az idõszakos hatósági felülvizsgálati idõpont elhalasztása kérelemre a vonatkozó
díjtétel 50%-a

584. Az ügyfél hibájából bekövetkezõ érdemi hatósági vizsgálat elmaradása vagy
eredménytelen kiszállás alkalmával felszámított díjtétel a vonatkozó pont 50%-a

585. Jogszabályi rendelkezés késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó díjtétel 150%-a

586. Légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárása 9 000

587. Szakértõi tevékenység kérelmének véleményezése 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 7 000

XII. A SORON KÍVÜLI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK DÍJA

Ha az ügyfél kérelmére jelen mellékletben foglalt hatósági eljárást:

588. Munkaszüneti napokon kell lefolytatni: az adott tétel alapdíjának 100%-át kell
felszámítani

589. 10 napon belüli, illetve munkaidõn túli ügyintézés esetében: az adott tétel
alapdíjának 50%-át kell felszámítani

XIII. REPÜLÕTÉR IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDÕ DÍJAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA

Lt. 41. § (3) bekezdése

Az évente 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nemzetközi kereskedelmi repülõtér esetében

590. A repülõtér üzemben tartója által készített, a légijármû által történõ
igénybevételért fizetendõ díjak meghatározásának részletes szabályait tartalmazó
szabályzat jóváhagyása, illetve e szabályzat módosításának jóváhagyása

109 000

”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 37/2012. (IV. 26.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat 1. pont m) alpontjában a „Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság” szövegrész

helyébe a „Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság” szöveg lép.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,

az Országgyûlés elnökének

feladatait ellátva

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

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 23-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Tanácsáról

1. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §

(1)–(2) bekezdés felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 102. §

(2) bekezdésében foglaltak érvényesülése céljából létrehozott, a Kormány mellett mûködõ javaslattevõ, tanácsadó,

konzultatív testület. A Tanács mûködése nem érinti az ágazati minisztereknek a Kormány ügyrendjérõl szóló

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 22. pontjában elõírt államigazgatási egyeztetési kötelezettségét.

1.1. A Tanács feladat- és hatáskörei:

a) konzultáció a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat

érintõ stratégiai kérdésekrõl, különös figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására,

b) konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintõ kérdéseirõl,

c) javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra.

1.2. A Tanács tagjai a belügyminiszter, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára, a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkára, az országos önkormányzati

érdekszövetségek elnökei, továbbá – a megyei intézmény fenntartó központok által jelenleg ellátott

intézményfenntartói feladatok átadás-átvételével kapcsolatos eljárásainak végleges lezárásáig tagként, ezt követõen

pedig tanácskozási joggal – a nemzeti erõforrás miniszter. A Tanács tagjai helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak.

A Tanács elnöke a Tanács ülésének egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal hívja meg a napirendi ponttal

érintett szakterületért felelõs állami vezetõt. A Tanács bármely tagja kezdeményezheti eseti meghívott részvételét.

A tagok díjazásban nem részesülnek.
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1.3. A Tanács elnöke a belügyminiszter, alelnöke a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára. A Tanács
évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Tanács bármely tagja
kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, a kezdeményezésrõl az elnök dönt.

1.4. A Tanács mûködésének rendjét maga határozza meg.
1.5. A Kormány felkéri az országos önkormányzati érdekszövetségeket a Tanács munkájában való részvételre.
1.6. A Tanács mûködési költségeit a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében kell tervezni.

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

3. Hatályát veszti az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Fórumának létrehozásáról, valamint a Kormány és
a helyi önkormányzatok közötti együttmûködés és párbeszéd megerõsítésérõl szóló 1220/2010. (X. 25.) Korm.
határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1129/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a kórósi és a drávaiványi templom
felújításához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 

1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetben a 14. Kórós község templom felújításának támogatása és a
15. Drávaiványi község templom felújításának támogatása cím létrehozását,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter

Határidõ: azonnal
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség

fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére 
a) a kórósi templom felújítása céljából 14,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el

a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
14. Kórós község templom felújításának támogatása cím, és

b) a drávaiványi templom felújítása céljából 2,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
15. Drávaiványi község templom felújításának támogatása cím 

javára,
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra: 2012. december 31.
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter

a) az 1. pont szerinti elõirányzatok terhére az érintett települési önkormányzatokkal költségvetési támogatás
nyújtására vonatkozó kötelezettséget vállaljon, és a költségvetési támogatás feltételeként a települési
önkormányzat számára támogatási szerzõdésben 2012. december 31-éig terjedõ felhasználási és elszámolási
kötelezettséget és a költségvetési támogatás továbbadására a költségvetési támogatásokra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ szabályokat állapítson meg,
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2012. május 31.
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b) az a) alpont szerinti kötelezettségvállalást követõen a költségvetési támogatásnak az érintett települési

önkormányzatok számára elõfinanszírozással történõ folyósításáról gondoskodjon.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: a támogatási szerzõdés megkötését követõen azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1129/2012. (IV. 26.) Korm. határozathoz
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személy
333495 14 Kórós község templom felújításának támogatása 14,0
333506 15 Drávaiványi község templom felújításának támogatása 2,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -16,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 16,0 16,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1130/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2011. évi, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványának felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §

(1) bekezdésében biztosított jogkörében az Országos Roma Önkormányzat mûködésének biztosítása érdekében

jóváhagyja a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléket,

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím,

1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoporton meghiúsult

kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt 211 418 ezer forint elõirányzat-maradvány

felhasználását, melyhez az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1130/2012. (IV. 26.) Korm. határozathoz
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ezer forintban

 Fejezet-szám Cím- szám  Alcím- 
szám

Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 El ir.-
csoport-

szám

Kiemelt
el ir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-név 

Jogcím-
csop.-

név

 Jogcím-
név

 El ir.-
csop.-név    Kiemelt el irányzat neve Átcsoportosítás 

(+/-)

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

 2   Célel irányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

1 M ködési költségvetés
    5 Egyéb m ködési célú kiadások -211 418

6 Nemzetiségi támogatások
3 M ködési költségvetés

4 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel 211 418



A Kormány 1131/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §

(5) bekezdésében biztosított jogkörében jóváhagyja a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 6. Nemzetiségi támogatások alcím kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványából

46 millió forint felhasználását a Pilisi Szlovákok Központja projekt befejezésére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1132/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
a munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása elõirányzatból történõ átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése, valamint a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. § (21) bekezdése alapján 21 000,0 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,

42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása alcím javára, a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 4. Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása alcím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1132/2012. (IV. 26.) Korm. határozathoz
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási  Alap

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

286089 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 21 000,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
24 Céltartalékok

331306 4 Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása -21 000,0

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
333473 15 Kiegészít  munkáltatói támogatás 21 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
199782 36 Költségvetési támogatás 21 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 21 000,0 21 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány



A Kormány 1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozata
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának
finanszírozásáról

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §
(1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési
szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló
371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi
kompenzációja finanszírozása céljából, elrendeli 29 933 994 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja,
gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
az érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 50. szám 8641
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 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

Költségvetési év: 2012.

ezer forintban

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir. 
csop.

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir.cso
p.

KIADÁSOK
Módosítás A módosítás következ A módosítást elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám el ir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I. I. ORSZÁGGY LÉS
000099 1 Országgy lés Hivatala
000110 1 Országgy lés hivatali szervei

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 39 084
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 553

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 932
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 062

264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 969
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 532

II. II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 805
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 217

III. III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 460
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 474

IV. IV. ALAPVET  JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvet  Jogok Biztosának Hivatala

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 058
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 826

V. V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK
000462 1 Állami Számvev szék

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 906
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 865

VI. VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 625 409
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 168 251

VIII. VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
026338 1 Ügyészségek

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 165 736
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 749
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X. X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 055
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 955

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 876
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 506

262290 3 Egyenl  Bánásmód Hatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 580
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 156

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 48 763
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 166

331262 8 F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
015558 1 F városi, megyei kormányhivatalok

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 288 356
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 347 935

331273 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 060 661
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 826 541

332195 3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40 787
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 011

004855 9 Kutatóintézetek
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 825
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 963

260256 12 Balassi Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14 091
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 804

264045 13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 068
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 098

004624 14 Türr István Képz  és Kutató Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 27 468
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 416

294213 15 Wekerle Sándor Alapkezel
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 497
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 024

300846 16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel  Központ
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 700
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 39 190
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 581
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223614 21 Kormányzati Ellen rzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellen rzési Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 571
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 424

XI. XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 902
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 514

XII. XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 032
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 519

004262 2 Szakigazgatási intézmények
004273 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 66 885
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 059

004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 990
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 077

004338 4 Állami Ménesgazdaság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 726
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 816

212087 5 Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 25 230
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 812

004349 6 Mez gazdasági középfokú szakoktatás intézményei
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 95 363
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 749

004404 7 Közm vel dési intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 357
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 796

004415 8 Agrárkutató intézetek
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35 551
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 677

277490 9 Agrármarketing-Centrum
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 260
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 70

295802 10 Génmeg rzési Intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 030
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 628

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9 660
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 608

276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 18 823
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 365
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271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 46 831
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 700

271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 67 713
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 281

294313 17 Nemzeti Földalapkezel  Szervezet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 103
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 298

304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 225
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 61

304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 298
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 620

XIII. XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 116
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 571

198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 57 997
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 659

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20 770
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 608

198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 272 359
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 537

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 489 116
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 402 061

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 695
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 158

002718 6 MH Honvédkórház
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 335 731
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 647

XIV. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 618
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 247

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 642
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 173

294479 4 Terrorelhárítási Központ
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 880
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 508
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003737 5 Büntetés-végrehajtás
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 671 358
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 181 266

332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési F igazgatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 325
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 358

001580 7 Rend rség
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 751 356
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 742 865

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16 901
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 563

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34 332
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 270

235006 10 Nemzeti Információs és B nügyi Elemz  Központ
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 798
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 215

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 982 206
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 265 197

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 81 766
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 077

236630 15 Nemzetközi Oktatási Központ
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 738
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 009

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 351 744
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 970

XV. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 802
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 567

251912 2 Nemzeti Innovációs Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 509
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 137

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 638
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 332

013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28 428
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 676

237287 8 Magyar Államkincstár
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 239 185
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 580
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006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 842
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 307

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 206
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 326

297513 17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 003
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 271

XVI. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 333 768
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 360 117

295946 2 B nügyi F igazgatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 60 853
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 430

295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20 160
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 443

XVII. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 898
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 782

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 415
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 112

001018 4 Országos Atomenergia Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 224
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 60

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 475
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 208

015020 6 Magyar Energia Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 744
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 201

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 040
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 981

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 128
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 305

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 60
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 16
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000516 12 Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 46 512
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 558

298191 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
010597 2 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 670
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 341

XVIII. XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 820
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 191

004118 2 Külképviseletek igazgatása
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 19 656
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 307

270856 3 Magyar Külügyi Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 431
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 116

000659 4 Információs Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 958
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 419

XIX. XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 691
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 187

XX. XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM
005214 1 Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 106
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 809

002983 2 Állami szociális intézetek
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 51 800
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 986

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 32 772
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 848

227942 5 Egyetemek, f iskolák
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 231 227
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 899 211

226901 6 Egyéb oktatási intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 117
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 541

247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 130
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 575

003012 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 82 736
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 458

002972 10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 260
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 120

331662 2 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 324 041
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 901 623
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218672 11 Közgy jtemények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 230 708
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 292

218605 12 M vészeti intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 54 192
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 444

258612 13 Sportintézmények
298213 1 Nemzeti Sport Intézet

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 382
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 723

298224 2 Nemzeti Sportközpontok
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 75 283
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 326

002994 14 Országos Ment szolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 767 585
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 243 322

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34 188
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 231

002950 16 Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 86 246
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 287

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 148 104
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 988

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12 312
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 324

005412 20  Fejezeti kezelés  el irányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 65 494

XXX. XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 313
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 85

XXXI. XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 47 832
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 915
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007119 4 KSH Könyvtár
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 491
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 483

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 502
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 406

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 494
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 213

006893 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 550
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 499

011307 6 Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 209
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 56

006860 2 MTA Könyvtára
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 571
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 854

303113 3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
303124 1 MTA Kutatóintézetek

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 268 203
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 415

329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
006925 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 325
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 328

270345 5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 366
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 609

006936 6 MTA Jóléti intézmények
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 220
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 030

032564 7 OTKA Iroda
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 286
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 347

XLII. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
209148 35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
209159 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
286034 1 2012. évi kompenzáció 114 128
222662 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
286045 2 2012. évi kompenzáció 73 395

X. X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
24 Céltartalékok

329928 2 -29 933 994

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg
x/ Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím El ir.csop.

BEVÉTELEK
Módosítás A módosítás következ A módosítást elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. szám szám szám el ir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg
x/ Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban 
és terhességi-gyermekágyi segélyben részesül k kompenzációja
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Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím El ir.csop.

TÁMOGATÁS
Módosítás A módosítás következ A módosítást elrendel

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. szám szám szám el ir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemelt el irányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I. I. ORSZÁGGY LÉS
000099 1 Országgy lés Hivatala
000110 1 Országgy lés hivatali szervei 49 637
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4 994
264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság 2 501

II. II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 022

III. III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 6 934

IV. IV. ALAPVET  JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvet  Jogok Biztosának Hivatala 3 884

V. V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK
000462 1 Állami Számvev szék 8 771

VI. VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 793 660

VIII. VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
026338 1 Ügyészségek 210 485

X. X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 28 010
000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2 382
262290 3 Egyenl  Bánásmód Hatóság 736
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 61 929
331262 8 F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
015558 1 F városi, megyei kormányhivatalok 1 636 291
331273 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 3 887 202
332195 3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 51 798
004855 9 Kutatóintézetek 17 788
260256 12 Balassi Intézet 17 895
264045 13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 5 166
004624 14 Türr István Képz  és Kutató Intézet 34 884
294213 15 Wekerle Sándor Alapkezel 9 521
300846 16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezel  Központ 4 700
304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 49 771
223614 21 Kormányzati Ellen rzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellen rzési Hivatal 1 995

XI. XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség 2 416

XII. XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 16 551
004262 2 Szakigazgatási intézmények
004273 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 84 944
004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 5 067
004338 4 Állami Ménesgazdaság 8 542
212087 5 Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32 042
004349 6 Mez gazdasági középfokú szakoktatás intézményei 121 112
004404 7 Közm vel dési intézmények 13 153
004415 8 Agrárkutató intézetek 45 228
277490 9 Agrármarketing-Centrum 330
295802 10 Génmeg rzési Intézmények 7 658
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 12 268
276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 24 188
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 59 531
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 85 994
294313 17 Nemzeti Földalapkezel  Szervezet 1 401
304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 286
304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 2 918

XIII. XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 2 687
198279 2 Egyéb HM szervezetek 73 656
198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 26 378
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198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 345 896
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 1 891 177
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 14 853
002718 6 MH Honvédkórház 426 378

XIV. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 5 865
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 815
294479 4 Terrorelhárítási Központ 2 388
003737 5 Büntetés-végrehajtás 852 624
332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési F igazgatóság 1 683
001580 7 Rend rség 3 494 221
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 21 464
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 43 602
235006 10 Nemzeti Információs és B nügyi Elemz  Központ 1 013
001711 12 Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság 1 247 403
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 103 843
236630 15 Nemzetközi Oktatási Központ 4 747
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 446 714

XV. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 7 369
251912 2 Nemzeti Innovációs Hivatal 646
226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10 970
013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 36 104
237287 8 Magyar Államkincstár 303 765
006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 6 149
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság 1 532
297513 17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 1 274

XVI. XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1 693 885
295946 2 B nügyi F igazgatóság 77 283
295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 25 603

XVII. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 3 680
252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 527
001018 4 Országos Atomenergia Hivatal 284
275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5 683
015020 6 Magyar Energia Hivatal 945
275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 14 021
265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 1 433
270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 76
000516 12 Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóság 59 070
298191 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
010597 2 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 11 011

XVIII. XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 15 011
004118 2 Külképviseletek igazgatása 24 963
270856 3 Magyar Külügyi Intézet 547
000659 4 Információs Hivatal 11 377

XIX. XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 878
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XX. XX. NEMZETI ER FORRÁS MINISZTÉRIUM
005214 1 Nemzeti Er forrás Minisztérium igazgatása 17 915
002983 2 Állami szociális intézetek 65 786
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 41 620
227942 5 Egyetemek, f iskolák 4 130 438
226901 6 Egyéb oktatási intézmények 16 658
247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2 705
003012 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 105 194
002972 10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min ség- és Szervezetfejlesztési Intézet 19 380
331662 2 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei 4 225 664
218672 11 Közgy jtemények 293 000
218605 12 M vészeti intézmények 68 636
258612 13 Sportintézmények
298213 1 Nemzeti Sport Intézet 8 105
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 95 609
002994 14 Országos Ment szolgálat 1 010 907
272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 43 419
002950 16 Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei 109 533
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 188 092
258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 15 636
005412 20  Fejezeti kezelés  el irányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja 65 494

XXX. XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 398

XXXI. XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 60 747
007119 4 KSH Könyvtár 6 974
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 908

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása 5 707
006893 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 7 049
011307 6 Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia 265
006860 2 MTA Könyvtára 13 425
303113 3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
303124 1 MTA Kutatóintézetek 340 618
329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
006925 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek 15 653
270345 5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 16 975
006936 6 MTA Jóléti intézmények 14 250
032564 7 OTKA Iroda 1 633

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg
    Foglalkoztatottaklétszáma(f )-id szakra
    Foglalkoztatottaklétszáma(f )-id szakra

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás+/-) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Fejezet    1 példány id arányos
Állami Számvev szék 1 példány teljesítmény arányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb ........ azonnal 29 933 994  
Pénzügyminisztérium 2 példány

x/ Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Összesen:

29 933 994



A miniszterelnök 43/2012. (IV. 26.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án
aláírt, a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl,
fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt,

a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és

rekonstrukciójáról szóló megállapodást módosító megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy

a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról

szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

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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