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III. Kormányrendeletek

A Kormány 219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  2013. június 10-én 
kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról szóló 58/2013. (VI. 18.) OGY határozat szerinti 
országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja:

1. §  A Kormány a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és az  ennek során teendő intézkedésekről, valamint a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
191/2013. (VI. 10.) Korm. rendelet hatályát 2013. július 19-ig meghosszabbítja.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak
Budapest

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását.
Kérem / nem kérem e tényről bizonyítvány kiállítását.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
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I.  A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................utóneve(i):.....................................................................................................

Születési családi neve: ..........................................utóneve(i):..........................................................................................................

Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): .................................................................................

Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ......................................................................................................................

Neme: férfi o nő o

Születési helye: ................................................... (ország) ................................................................................... (város/község),

(Budapest esetén kerület: ............................)

Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap.

II.  A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ............................................................................................................................................................................................

Apja születési helye: ...................................................... ideje: ..........................................................................................................

Apja állampolgársága(i): .....................................................................................................................................................................

Apai nagyapja családi és utóneve: ..................................................................................................................................................

születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................................................................................

Apai nagyanyja születési családi és utóneve: .............................................................................................................................

születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................................................................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................................

Anyja születési helye: ...................................................... ideje: ........................................................................................................

Anyja állampolgársága(i): ...................................................................................................................................................................

Anyai nagyapja családi és utóneve: ................................................................................................................................................

születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................................................................................

Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................

születési helye: ............................................................... ideje: ...........................................................................................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................................................................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: ................................................................................................................................

(Budapest esetén kerület: ..............)

III.  A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

5. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) o

nős/férjes  o özvegy  o elvált o

Házasságkötésének helye: ................................... (ország) .............................................................................. (város, község)

(Budapest esetén kerület: ..................)

ideje: ......... év ......................... hó .......... nap

Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: .....................................................................................................

házassági neve: ......................................................................................................................................................................................

születési helye és ideje: .......................................................................................................................................................................

állampolgársága a házasságkötéskor: ...........................................................................................................................................

jelenlegi állampolgársága: .................................................................................................................................................................
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IV.  A kérelmező lakóhelyének, egyéb elérhetőségének adatai:

6. Lakóhelye: ............................................... (ország) ............................................................................................ (város/község)

Közelebbi címe: .............................................................................................................................................. (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: .........................................................................................................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................................................................

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ...............................................................................................................

Külföldön élő kérelmező esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt (kézbesítési 
meghatalmazás csatolása szükséges)

a meghatalmazott neve: .....................................................................................................................................................................

a meghatalmazott címe: .....................................................................................................................................................................

V.  A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

7. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ...............................................................................................................

Lakóhelyei Magyarországon: ............................................................................................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: ........................................................................................................................................................

Magyarországról melyik országba távozott és mely országokban élt: ..............................................................................

Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: ........................................................................

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ...................................................................................................................

Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak és mely országokban éltek: ......................................................................

Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel:  igen o nem o

(magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb: ...........................................................)

8. Külföldi állampolgársága(i): ..........................................................................................................................................................

megszerzésének ideje: ........................................................................................................................................................................

jogcíme: ....................................................................................................................................................................................................

Magyar hatóságtól Ön vagy hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, visszahonosítási, 
elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen o nem o
Ha igen, az érintett személy neve:  ...................................................................................................................................................................
Az okirat száma: ......................................................., kelte: ..................................................................................................................................

Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat: ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen 
nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt: .........................................

 ..................................................... ..................................................... 
 kérelmező aláírása törvényes képviselő aláírása 
 (korlátozottan cselekvőképes is)
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Az aláírás hitelesítése:
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a  ...................... számú, ................. típusú ................. -ig 
érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

  ..................................................... 
  a kérelmet átvevő aláírása
                     P. H.

  ...................................................... 
  a hivatal megnevezése”

A Kormány 221/213. (VI. 24.) Korm. rendelete
egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés a)–c), valamint e)–q) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés a), c) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervek, amelyek telephellyel rendelkezhetnek.”

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tv.-ben szabályozott közigazgatási hatósági eljárások során a következő hatóságok járnak el:)
„f ) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség).”

3. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 18/B.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  kishatárforgalmi engedély iránti kérelem előterjesztésekor a  kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti 
okmányát. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól 
számított egy évnél.”

4. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 18/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) A  kishatárforgalmi engedély visszavonásáról a  kishatárforgalmi engedélyt kiállító hatóság, a  Magyarország 
területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár esetében a  harmadik országbeli állampolgár szálláshelye 
szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.”

5. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Az eljáró hatóság a Magyarország területén való megszakítás nélküli tartózkodásnak a Tv. 17. §-a szerinti 
első napját megelőző azon tartózkodási időtartamot is figyelembe veszi az állandó tartózkodásra való jogosultság 
megállapításánál, amely során az  EGT-állampolgár vagy családtag a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezett, feltéve, 
hogy ezen időtartam alatt is megfelelt a  Tv. által a  három hónapot meghaladó tartózkodás jogára vonatkozóan 
megállapított feltételeknek.”

6. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a  következő 43/B.  §-sal és az  azt megelőző 
alcímmel egészül ki:
„Az arányosság elvének betartása
43/B.  § Az  eljáró hatóság a  Tv. 44.  §-ában meghatározott szempontokat a  Tv. hatálya alá tartozó személyek 
beutazáshoz és tartózkodáshoz való jogának közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból történő bármely 
korlátozása során mérlegeli.”

7. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  beutazási engedély alapján az  EGT-állampolgár vagy a  családtag a  három hónapot meg nem haladó 
tartózkodásra vonatkozó szabályok szerint utazhat be Magyarország területére.
(4) Amennyiben a családtag beutazásához vízum szükséges, a beutazás (1) bekezdés szerinti engedélyezése esetén 
a konzuli tisztviselő a családtag részére kiadott vízumban a külön engedély számát is feltünteti.
(5) Amennyiben a  családtag három hónapot meg nem haladó tartózkodás céljából vízummentes beutazásra 
jogosult, a  Rendőrség a  beléptetését csak a  beutazási kérelmet engedélyező döntés felmutatása esetén 
engedélyezheti.”

8. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 73.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  70–71.  § szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést az  Országos Rendőr-főkapitányság, a  72.  § 
szerinti bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.”

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tv.-ben szabályozott közigazgatási hatósági eljárások (a továbbiakban: idegenrendészeti eljárások) során a következő 
hatóságok (a továbbiakban: idegenrendészeti hatóságok) járnak el:]
„f ) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség).”

10. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 28/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kishatárforgalmi engedély iránti kérelem benyújtásakor a  kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti 
okmányát. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól 
számított egy évnél.”

11. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. § (5)–(5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A  harmadik országbeli állampolgár a  tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmét – a  46.  §-ban 
foglalt kivétellel – a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon terjesztheti elő.
(5a) A  Tv. 28.  § (3)  bekezdésében meghatározott célból, nemzetgazdasági érdekre tekintettel benyújtott 
tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet a  konzuli tisztviselő haladéktalanul felterjeszti az  ezen kérelem 
elbírálására jogosult Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz.”

12. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja tanulmányok folytatása, kutatás, családi együttélés 
biztosítása, vagy az  EU Kék Kártya birtokában történő keresőtevékenység folytatása, úti okmánya érvényességi 
idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie.”

13. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Előkészítő képzésen történő részvétel esetén a  tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély 
tanulmányok folytatása céljából csak akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli állampolgár az előkészítő 
képzést követően Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézménybe felvételt nyert.”

14. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A humanitárius célú tartózkodási engedélyt)
„f ) a  Tv. 29.  § (1a)  bekezdésében meghatározott esetben a  harmadik országbeli állampolgár szálláshelye szerint 
illetékes regionális igazgatóság”
(hivatalból állítja ki, illetve hosszabbítja meg.)

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Tv. 29.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjának, valamint 29.  § (1a)  bekezdésének hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli állampolgárnak a  tartózkodási engedély kiadásához, illetve meghosszabbításához ki kell töltenie 
a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendeletben meghatározott adatlapot, továbbá az  adatlaphoz 
mellékelnie kell egy darab arcfényképet.”

15. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § A  befogadott, valamint az  emberkereskedelem áldozatává vált, tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik 
országbeli állampolgár (a  továbbiakban: az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár) 
alapvető létfenntartási feltételeinek megteremtéséhez a Hivatal ellátásokkal és támogatással járul hozzá.”

16. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § (1) A befogadottat, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt személyes 
gondoskodás körébe tartozó ellátások és pénzbeli támogatás illeti meg.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások:
a) a közösségi vagy annak megfelelő szálláson való elhelyezés és ellátás, valamint
b) az egészségügyi ellátás.
(3) A  közösségi szállásról vagy befogadó állomásról való kiköltözést követően a  befogadott, illetve 
az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár – rászorultsága esetén – kérelme alapján, 
a tartózkodási engedély első alkalommal történő kiállítását követő tizenkét hónapon keresztül havonta folyósított 
támogatást kaphat, amelynek mértéke a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege.”

17. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	104.	szám	 55537

„76. § (1) A befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a 74. §-ban 
meghatározott támogatás kérelmezése esetén – írásbeli kérelme benyújtásával egyidejűleg – a VI. melléklet szerinti 
nyilatkozat kitöltésével köteles nyilatkozni vagyoni és jövedelmi helyzetéről.
(2) A  befogadott, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár támogatásra 
irányuló kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság bírálja el.
(3) A Hivatal a támogatást havonta postai úton szálláshelyre utalással folyósítja.
(4) Ha a befogadott, illetve az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár
a) rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal,
b) jövedelme elérte a 75. §-ban meghatározott mértéket, vagy
c) szálláshelye a 74. § (3) bekezdésében foglalt támogatás folyósítása alatt megváltozott,
köteles ezt a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak legkésőbb a vagyon- vagy jövedelemváltozás, 
illetve a lakcímváltozás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni.
(5) A  regionális igazgatóság hivatalból vizsgálhatja a  befogadott, illetve az  emberkereskedelem áldozatává 
vált harmadik országbeli állampolgár támogatásra való jogosultságát. A  regionális igazgatóság az  e  fejezetben 
meghatározott ellátások és támogatás biztosítása, továbbá folyósítása során a  befogadottat, illetve 
az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárt az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
megtételére és vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, amelynek a  kötelezett tizenöt napon belül 
köteles eleget tenni.
(6) Ha a  befogadott, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a  (4), illetve 
(5)  bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, és magát kimenteni nem tudja, a  számára 
megállapított támogatás folyósítását a  regionális igazgatóság a  kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti. Ha 
a felfüggesztés időtartama a harminc napot meghaladja, a felfüggesztés időtartamára járó támogatás nem fizethető 
ki és a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.
(7) A  támogatásban részesülő befogadott, illetve az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli 
állampolgár köteles harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy a  támogatás átvételében való más 
akadályoztatását a  szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnak – külföldre távozását megelőzően 
vagy az  akadály felmerültét követően haladéktalanul – bejelenteni. A  bejelentés alapján a  támogatás 
folyósítása –  a  távollét időtartama alatt vagy az  akadály megszűnéséig – szünetel. Ha a  befogadott, illetve 
az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár a  bejelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget és a  támogatást a  következő esedékes folyósítás időpontjáig nem veszi át, a  regionális igazgatóság 
a támogatás folyósítását megszünteti.”

18. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befogadottnak, valamint az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárnak 
a  közösségi szálláson történő elhelyezése esetén nem kell térítési díjat fizetnie, amennyiben jövedelme a  75.  § 
(1) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladja meg.”

19. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 115. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  harmadik országbeli állampolgár utólag, készpénzben teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy rendelkezik 
a  befizetés banki terhelését igazoló bizonylattal, a  Rendőrség az  önálló beutazási és tartózkodási tilalmat törli, és 
ezt követően intézkedik a kiléptetésre vagy engedélyezi a beléptetést. A törlés tényéről a Rendőrség haladéktalanul 
értesíti az elrendelő idegenrendészeti hatóságot.”

20. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 115/A. §-sal egészül ki:
„115/A.  § (1) A Tv. 47.  § (10)  bekezdése alapján az  idegenrendészeti kiutasítást, illetve a  beutazási és tartózkodási 
tilalmat elrendelő regionális igazgatóság az  ismert magyarországi szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli 
állampolgár esetén az  idegenrendészeti kiutasítást, illetve a  beutazási és tartózkodási tilalmat a  kiutasítás 
végrehajthatóvá válását követő tizenkét hónap elteltét követő 21 napon belül felülvizsgálja.
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(2) A Tv. 47. § (10) bekezdésének alkalmazásában a kiutasítás végrehajtásának tizenkét hónapon túli meghiúsulása 
a harmadik országbeli állampolgárnak különösen akkor nem róható fel, ha
a) a kiutasítás végrehajtása érdekében a hatósággal együttműködött, és
b) a számára előírt magatartási szabályokat betartotta, és rendszeres megjelenési kötelezettségét teljesítette.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározottak mellett a  regionális igazgatóság az  idegenrendészeti kiutasítás, 
illetve a  beutazási és tartózkodási tilalom felülvizsgálata során mérlegeli a  harmadik országbeli állampolgár 
jogsértésének jellegét és súlyát, a harmadik országbeli állampolgár személyes körülményeit, további magyarországi 
tartózkodásának esetleges veszélyét.
(4) Ha a  regionális igazgatóság az  idegenrendészeti kiutasítást, illetve a  beutazási és tartózkodási tilalmat 
visszavonja, az idegenrendészeti kiutasítást, illetve a beutazási és tartózkodási tilalmat haladéktalanul törli.”

21. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 117. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározott kiutasítási akadály megállapítása érdekében
a) az  idegenrendészeti hatóság haladéktalanul megkeresi a  járási (fővárosi) gyámhivatalt abból a  célból, hogy 
meggyőződjön róla, a  kísérő nélküli kiskorú állampolgársága szerinti államban vagy más befogadó államban 
a család egyesítése, illetve az állami vagy egyéb intézményi gondoskodás megfelelően biztosított-e, valamint
b) a  kiskorú állampolgársága szerinti országban vagy más befogadó államban megvalósuló, kiskorúakat érintő 
intézményi gondoskodás tekintetében ország információt szerez be.”

 (2)  A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 117. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározott kiutasítási akadály felmerülése esetén az idegenrendészeti hatóság 
a kísérő nélküli kiskorú elhelyezése érdekében haladéktalanul megkeresi a járási gyámhivatalt.”

22. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 120. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  harmadik országbeli állampolgár három hónapot meg nem haladó tartózkodás céljából 
vízummentes beutazásra jogosult, a  Rendőrség a  beléptetését csak a  beutazási kérelmet engedélyező döntés 
felmutatása esetén engedélyezheti.”

23. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Idegenrendészeti őrizetet a kiutasítást elrendelő regionális igazgatóság vagy a Rendőrség rendelhet el.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 126. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Tv. 54. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a harmadik országbeli állampolgár szökésének veszélye 
akkor áll fenn, ha a  harmadik országbeli állampolgár az  idegenrendészeti eljárás során nem működik együtt 
a hatósággal, így különösen, ha
a) a nyilatkozattételt, illetve a jegyzőkönyv aláírását megtagadja,
b) a személyes adatai vonatkozásában valótlan adatot közöl, vagy
c) ismeretlen helyre távozása nyilatkozatai alapján valószínűsíthető,
és ennélfogva alapos okkal feltehető, hogy a kiutasítás végrehajtását meghiúsítja.”

 (3) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 126. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Tv. 54.  § (6)  bekezdés b)  pontjának alkalmazása esetén a  harmadik országbeli állampolgárt a  Tv. 30.  § 
(1) bekezdés h) pontja szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni.”

24. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„128.  § (1) Az  őrizetet elrendelő hatóságnak az  őrizet meghosszabbítására irányuló indítványához csatolnia kell 
a  harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának és tartózkodása jogszerűségének megállapítására, 
illetve az idegenrendészeti őrizet első hat hónapos időtartama alatt a kiutaztatására tett intézkedésekre vonatkozó 
tájékoztatást, amelyet a harmadik országbeli állampolgár jogi képviselőjének vagy a kijelölt ügygondnoknak is meg 
kell küldeni.
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(2) Az  őrizetet elrendelő hatóságnak az  őrizet hat hónapon túli időtartama alatt az  őrizet meghosszabbítására 
irányuló indítványához csatolnia kell az  érintett harmadik országbeli állampolgár együttműködésének hiányára, 
vagy a  kitoloncoláshoz szükséges okmányok beszerzése vonatkozásában a  harmadik országbeli állampolgár 
származási országa, visszafogadására vagy befogadására köteles állam hatóságai eljárásának elhúzódását 
alátámasztó tényekre vonatkozó tájékoztatást, amelyet a harmadik országbeli állampolgár jogi képviselőjének vagy 
kirendelt ügygondnokának is meg kell küldeni.”

25. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár számára – a (4)–(6) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – kötelező tartózkodási helyként
a) a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelyét,
b) meghívás esetén a meghívó lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy a meghívó által biztosított szálláshelyet,
c) a  harmadik országbeli állampolgár eltartására kötelezhető hozzátartozó szálláshelyét, lakóhelyét, tartózkodási 
helyét,
d) a karitatív szervezetek által rendelkezésre bocsátott szálláshelyet,
e) heveny egészségkárosodás elhárítása időtartamára – az  egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 
kikérésével – az indokolt gyógykezelés végzése céljából fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményt, vagy
f ) az  igénybevétel egyéb jogszabályi feltételeinek megfelelő harmadik országbeli állampolgár esetén személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézményt
jelölhet ki.”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 130. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott lehetőségek hiányában az  idegenrendészeti hatóság a  harmadik 
országbeli állampolgár számára kötelező tartózkodási helyként meghatározott megye közigazgatási területét 
jelölheti ki.”

26. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Befogadott harmadik országbeli állampolgár esetén az  egészségbiztosítási szolgáltatások a  Tv. 
29.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kiadott humanitárius tartózkodási engedéllyel vehetőek igénybe. 
Az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár esetén az  egészségbiztosítási 
szolgáltatások a Tv. 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított humanitárius tartózkodási engedéllyel, illetve a Tv. 
30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással vehetőek igénybe.”

27. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet IX. Fejezete a következő 181/C. §-sal egészül ki:
„181/C.  § A  befogadott és az  emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgár részére 
e rendelet alapján, 2013. szeptember 1-jét megelőzően megítélt támogatások 2013. október 31-ig folyósíthatók.”

28. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 77. § (4) bekezdése,
b) 78. §-a, valamint
c) 80–88. §-a.

4. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló  
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet I. Fejezete 
a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A menekültügyi hatóság
a) a Tv. 10. § (3) bekezdése szerinti, a menekült Genfi Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmányának kiállítását, 
valamint
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b) a Tv. 17. § (2) bekezdése szerinti, az oltalmazott úti okmányának kiállítását
a nemzetbiztonsági szolgálatok, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szerveinek, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eseti kezdeményezése alapján tagadhatja meg.”

30. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 12.  §-át 
megelőző fejezetcím helyébe a következő fejezetcím lép:
„III. FejezeT
A BeFOGADÁS ANYAGI FeLTÉTeLeIRe, TOVÁBBÁ Az eLISMeRÉSÉT KÉRŐ, A MeNeKÜLT, Az OLTALMAzOTT, 
VALAMINT A MeNeDÉKeS eLLÁTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOzÓ KÖzÖS SzABÁLYOK”

31. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 16.  §  
(3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  menekültügyi hatóság a  15.  §-ban meghatározott ellátásokra és támogatásokra való jogosultságról, 
a  kérelemre történő megítélésükről, illetve a  jogosultsági feltételek megszűnése esetén a  megszüntetésükről 
határozattal dönt.
(4) A  menekültügyi hatóság az  elismerését kérőnek a  15.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott, 
a befogadás anyagi feltételeire és az egészségügyi ellátásra való jogosultságáról a részletes vizsgálati eljárásra utaló 
végzés meghozatalával egyidejűleg határozattal dönt. Ezen határozat meghozataláig az  elismerését kérő számára 
a 15. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti ellátást biztosítani kell.”

32. § (1) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 19.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  menekültügyi hatóság az  elismerését kérőt a  Tv. 26.  § (4)  bekezdése alapján, valamint az  (1), illetve 
(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség késedelmes teljesítése miatt – a jogosulatlanná válás időpontjától – 
jogtalanul igénybe vett ellátás ellenértékének a  megfizetésére, illetve a  támogatási összeg visszafizetésére 
kötelezheti. A menekültügyi hatóság a mérlegelés során figyelembe veszi az elismerését kérő vagyoni helyzetét és 
az igénybe vett támogatás összegét.”

 (2) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 19.  §-a 
a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  menekültügyi hatóság által elrendelt visszatérítési kötelezettséget az  elismerését kérő postai utalvány vagy 
házipénztári befizetés útján teljesítheti.
(8) Különös méltánylást érdemlő esetben a menekültügyi hatóság a visszatérítési kötelezettség megállapítása során 
részletfizetést engedélyezhet.”

33. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 20.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elismerését kérő az  e  rendeletben szabályozott befogadás anyagi feltételei körében biztosított ellátásokat 
abban az  esetben veheti igénybe, ha elhelyezéséről és ellátásáról a  menekültügyi hatóság befogadó állomáson, 
vagy menekültügyi őrizetben gondoskodik; e  rendelkezés nem érinti a  befogadás anyagi feltételei körében 
jogszabály alapján biztosított egyéb ellátásokat.”

34. § (1) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 21.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  az  elismerését kérő, aki a  (3)  bekezdésben biztosított belső foglalkoztatás keretében a  befogadó állomás 
karbantartásához, állagmegóvásához, az  ott elhelyezettek ellátásához munkavégzésével hozzájárul, havonta 
legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 85%-ának megfelelő juttatásban részesülhet.”

 (2) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 21.  § 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (1)  bekezdés b)–c)  pontja szerinti étkezési és higiénés hozzájárulás az  elismerését kérő külön kérelmére 
nyújtható, amennyiben a  b)–c)  pontban meghatározott természetbeni ellátások önellátás keretében történő 
biztosításának a  feltételei a  befogadó állomáson fennállnak. Menekültügyi őrizetben étkezési hozzájárulás nem 
kérelmezhető. Az  elismerését kérő ezen igényéről a  befogadó állomáson történő elhelyezését követő öt napon 
belül köteles nyilatkozni, amely nyilatkozata egy hónapra érvényes. A nyilatkozat érvényessége a tárgyhót megelőző 
hónap tizenötödik napjáig alkalmanként meghosszabbítható.”
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35. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 22.  §  
(1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  bekezdésben meghatározott esetekben az  elismerését kérő szabad felhasználású havi költőpénzben 
részesül, amelynek összege
a) befogadó állomáson elhelyezett kiskorú esetében 18. életéve betöltéséig, továbbá általános vagy középfokú 
tanulmányai folytatása esetén 18. életéve betöltését követően tanulmányai befejezéséig az  öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-a;
b) befogadó állomáson elhelyezett nagykorú esetében az öregségi díj mindenkori legkisebb összegének 10%-a;
c) befogadó állomáson elhelyezett, gyermekét egyedül nevelő szülő, a  60. életévét betöltött, továbbá 
a  munkavégzésre tartós és visszafordíthatatlan egészségromlása, szellemi vagy testi fogyatékossága, illetve 
terhessége, vagy hat hónapnál fiatalabb gyermek nevelése miatt nem képes személyek esetében az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a;
d) befogadó állomáson elhelyezett, a munkavégzésre a c) pont alá nem tartozó betegség miatt képtelen személy 
esetében, amennyiben a  munkavégzésre alkalmatlan állapot legalább a  tárgyhó felében fennáll, továbbá azon 
személyek esetében, akik számára a befogadó állomás nem tud munkalehetőséget felajánlani, az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25%-a;
e) menekültügyi őrizetben elhelyezett elismerését kérő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-a.
(2) A  szabad felhasználású költőpénz a  részletes vizsgálati eljárásra utaló végzés meghozatalát követő hónaptól 
teljes hónapra annak az  elismerését kérőnek jár, aki az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott esetekben 
a befogadó állomáson életvitelszerűen tartózkodik. Az életvitelszerű tartózkodás vizsgálatakor az előzetes vizsgálati 
eljárás időtartamát be kell számítani.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó esetben a szabad felhasználású költőpénz a részletes vizsgálati 
eljárásra utaló végzés meghozatalát követő hónaptól teljes hónapra jár. Amennyiben az  őrizet elrendelését 
a  menekültügyi hatóság vagy bíróság a  szabad felhasználású költőpénz kifizetését megelőzően megszünteti és 
az elismerését kérőt a menekültügyi hatóság befogadó állomáson helyezi el, az elismerését kérő költőpénzre való 
jogosultsága folyamatos, feltéve, hogy a  folyósítás második hónapjától tartózkodása az  életvitelszerű tartózkodás 
szabályainak megfelel. Amennyiben az elismerését kérő számára az őrizet megszüntetését követően a menekültügyi 
hatóság a  magánszálláson való tartózkodást engedélyezi, az  őrizet megszüntetéséről rendelkező döntés 
meghozatalával az elismerését kérő költőpénzre megállapított jogosultsága megszűnik.
(4) A szabad felhasználású költőpénz kifizetését a következő hónap ötödik napjáig kell teljesíteni, utólagos kifizetés 
kizárólag az elismerését kérő fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása esetén lehetséges.”

36. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 27.  §  
(1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elismerését kérő háziorvosi ellátása a befogadó állomáson vagy menekültügyi őrizetben történik.
(2) A  magánszálláson tartózkodó elismerését kérő a  szálláshelye szerinti – területi ellátási kötelezettséggel 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó – háziorvosnál jogosult ellátásra.”

37. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 28.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a szolgáltatást a jogosult nem a befogadó állomáson vagy a menekültügyi őrizetben működő egészségügyi 
szolgáltatónál veszi igénybe, a menekültügyi hatóság a 26. §-ban és a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi 
szolgáltatások díját – a  (4)  bekezdésben meghatározott elszámolási rendben – megtéríti az  ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatónak. A  díj mértéke az  egészségügy társadalombiztosítási finanszírozására vonatkozó 
szabályok alapján, az  elvégzett szolgáltatás finanszírozására irányadó rendelkezések alkalmazásával számított 
adott szolgáltatónak járó díj, azzal, hogy a  befogadó állomáson, vagy menekültügyi őrizeten kívül egészségügyi 
alapellátást nyújtó háziorvos az eseti ellátás díját számolhatja el.”

38. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 29.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § (1) A  menekültügyi hatóság – kérelemre – az  óvodai nevelésben, valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 
törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 
köznevelési intézményi oktatásban való részvétel elősegítése érdekében – az  elismerését kérő 21. életéve 
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betöltéséig – a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános 
iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a  továbbiakban 
együtt: nevelési-oktatási intézmény) oktatásával összefüggésben felmerült, a  nevelési-oktatási intézménybe 
irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási 
intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti.
(2) A menekültügyi hatóság az intézmény által igazolt költségeket számla alapján utólag téríti meg.
(3) A  menekültügyi hatóság a  szülő vagy más hozzátartozó kérelmére a  10 év alatti vagy fogyatékos gyermekek 
nevelési-oktatási intézménybe történő kísérése céljából – amennyiben az más módon nem oldható meg – megtéríti 
a szülő vagy a hozzátartozó utazáshoz szükséges menetjegy vagy bérlet költségét.”

39. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 30.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy 
nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben tanulmányokat folytató elismerését kérő 
a  tanulmányai folytatása érdekében – 21. életéve betöltéséig – beiskolázási támogatásra jogosult. A  beiskolázási 
támogatás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.”

40. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 35.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) A  menekültügyi hatóság a  befogadás anyagi feltételeinek korlátozásáról vagy megvonásáról határozott 
vagy határozatlan időre szólóan rendelkezik.
(2) Kiskorú elismerését kérő esetében elsődlegesen a  befogadás anyagi feltételeinek korlátozása alkalmazandó. 
Megvonás esetén messzemenően figyelembe kell venni a gyermek mindenek felett álló érdekeit és az arányosság 
elvét.
(3) A  (2)  bekezdésben előírtak nem érintik a  kiskorú által elkövetett szabályszegés következményeként 
bekövetkezett károkozás miatt fennálló kártérítési kötelezettséget.
(4) Különleges bánásmódot igénylő személyek esetében a  korlátozó vagy megvonó intézkedések csak különösen 
indokolt esetben érinthetik a befogadás azon anyagi feltételeit, amelyekben az elismerését kérő egyéni helyzetére 
tekintettel részesül.
(5) Amennyiben a korlátozás vagy megvonás határozatlan időre szólt, és az annak alapjául szolgáló okok elhárultak, 
a menekültügyi hatóság az elismerését kérő egyedi helyzetének mérlegelését követően a korlátozott vagy megvont 
befogadás anyagi feltételeit – határozattal – hivatalból vagy az elismerését kérő kérelmére újból biztosíthatja.
(6) A  menekültügyi hatóság a  Tv. 30.  § (3)  bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében – a  megvonó döntés 
közlését megelőzően – megkeresi az  intézményi elhelyezést nyújtó állami vagy civil fenntartású intézményt 
a  különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő megvonó döntés időbeli hatálya alatti, de legfeljebb 
az  elismerését kérő menekültügyi eljárásának idejére szóló elhelyezése céljából. Az  elhelyezés más formájának 
biztosítása érdekében a  menekültügyi hatóság vizsgálja az  elismerését kérő Magyarország területén legális 
tartózkodási jogosultsággal rendelkező családtagoknál történő elhelyezése lehetőségét is.”

41. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 36.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) A  menekültügyi hatóság a  befogadás anyagi feltételeinek korlátozása keretében – a  Tv. 30.  § 
(6)  bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelése alapján – rendelkezhet a  befogadás anyagi feltételei 
mértékének 25, 50 vagy 75 százalékban történő csökkentéséről.
(2) Amennyiben a  korlátozó rendelkezés a  befogadás olyan anyagi feltételét érinti, amelynek mértéke nem 
számszerűsíthető, a menekültügyi hatóság a (3) bekezdés szerinti arányszámoktól eltekinthet, és az adott befogadás 
anyagi feltételére vonatkozó rendelkezések alapján dönthet a korlátozás mértékéről.
(3) A  Tv. 30.  § (2)  bekezdése alapján kiszabott szankció esetén – amennyiben a  szankcióval érintett személy 
tanköteles korú gyermek felügyeletéért felel – az  áthelyezés során a  tanköteles korú gyermek tanulmányai 
folytatásának lehetőségét biztosítani kell.
(4) Különleges bánásmódot igénylő személy esetén az elismerését kérő egyéni helyzetére tekintettel megállapított 
befogadás anyagi feltételeit az áthelyezést követően is biztosítani kell.”
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42. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet IV. Fejezete 
a következő 36/A–36/C. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A menekültügyi őrizet
36/A.  § (1) A  menekültügyi hatóság a  menekültügyi őrizet (a  továbbiakban: őrizet) végrehajtására szolgáló,  
a Tv. 31/A. § (10) bekezdése szerinti menekültügyi őrzött befogadó központban hajtja végre az őrizetet.
(2) Az őrizet időtartamát órákban kell számítani. Ha a  járásbíróság az őrizetet meghosszabbítja, azt napokban kell 
számolni. Az őrizet tartamába minden megkezdett nap beleszámít.
(3) A Tv. 31/A. § (5) bekezdésének alkalmazása során a menekültügyi hatóság indoklásában kifejti a Tv. 2. § l) pontja 
szerinti intézkedések mellőzésének okait.
(4) A menekültügyi hatóságnak arra kell törekednie, hogy az őrizet a lehető legrövidebb ideig tartson.
(5) A menekültügyi hatóság őrizetet meghosszabbító indítványát megküldi a kérelmező jogi képviselőjének, vagy 
a számára kirendelt ügygondnoknak.
36/B.  § Ha az  elismerését kérő az  őrizet elrendelését követően úgy nyilatkozik, hogy kísérő nélküli kiskorú, 
a menekültügyi hatóság az életkor megállapítása érdekében soron kívül megkeresi az őrizet helye szerint illetékes 
egészségügyi szolgáltatót.
36/C.  § (1) Az  elismerését kérő a  rendelkezésre állást biztosító intézkedés alkalmazásával, illetve az  őrizet 
elrendelésével szembeni kifogását szóban és írásban is előterjesztheti. A  szóban előterjesztett kifogást 
jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(2) A kifogást a menekültügyi hatóság megküldi az illetékes járásbíróságnak.”

43. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet IV. Fejezete 
a következő 36/D–36/F. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Az őrizet végrehajtására szolgáló létesítményekre vonatkozó követelmények
36/D. § (1) Az őrizet olyan épületben vagy épületrészben létesíthető, ahol
a) az  elismerését kérő elhelyezésére szolgáló helyiségekben fejenként legalább 15 m3 légtér és 5 m2 mozgástér, 
a  házastársak és a  kiskorú gyermekkel rendelkező családok részére különálló – a  családtagok számára is 
figyelemmel – legalább 8 m2 mozgásteret magában foglaló lakótér,
b) az étkezés, a  szabadidő eltöltésére, beleértve a kiskorú elismerését kérő korának megfelelő játék- és rekreációs 
tevékenységet, illetve a látogatók fogadására alkalmas közösségi helyiség,
c) az engedélyezett férőhelyek számának megfelelő számú, nemenként elkülönített, hideg-meleg folyóvízzel ellátott 
mosdó és zuhanyozó, valamint WC helyiségek,
d) háziorvosi minimumfeltételeknek megfelelő orvosi rendelő,
e) orvosi vizsgálat céljára szolgáló helyiség és egészségügyi elkülönítő helyiség,
f ) szabadlevegőn való tartózkodásra alkalmas terület,
g) az országos településrendezési és építési követelmények és a hatósági előírások szerinti megvilágítás,
h) az intézmény szünetmentes áramellátása,
i) látogatók fogadására szolgáló külön helyiség,
j) telefon- és internethasználati lehetőség, továbbá
k) az  elismerését kérő és a  személyzet elhelyezésére szolgáló helyiségekben, az  orvosi szobában, a  látogatók 
fogadására szolgáló helyiségekben, az  élelmezést ellátó helyiségekben, valamint a  közösségi célú helyiségekben 
ablak és természetes szellőzés
biztosítható.
(2) Az őrizet végrehajtására szolgáló létesítmény rendőrségi fogda vagy büntetés-végrehajtási intézet területén nem 
létesíthető.
(3) Az őrizetben lévő
a) férfiakat és nőket,
b) a házastársakat, valamint
c) a kiskorú gyermekkel rendelkező családokat
külön épületben vagy épületrészben kell elhelyezni.
36/E.  § A  Tv. 31/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjának alkalmazásában a  harmadik országbeli állampolgár szökésének 
veszélye akkor áll fenn, ha a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti eljárás során nem működik együtt 
a hatósággal, így különösen, ha
a) a nyilatkozattételt, illetve az aláírást megtagadja,
b) a személyes adatainak vonatkozásában valótlan adatot közöl, vagy
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c) ismeretlen helyre távozása nyilatkozatai alapján valószínűsíthető,
és ennélfogva alapos okkal feltehető, hogy a Tv. 33. §-ában, illetve a Tv. 49. § (5) bekezdésében foglalt cél elérését 
meghiúsítja.
36/F.  § (1) Amennyiben az  őrizet időtartama indokolja, a  kiskorú elismerését kérő számára korának és fejlettségi 
szintjének megfelelő oktatást kell biztosítani a menekültügyi őrzött befogadó központban vagy más arra alkalmas 
intézményben.
(2) Az őrizetben biztosítani kell a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, valamint sportolási lehetőségeket.
(3) Az  őrizet végrehajtása során az  annak végrehajtására szolgáló létesítményben napi 24 órában biztosítani kell 
szociális munkás jelenlétét.”

44. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 45.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési 
intézményi oktatásban való részvétel elősegítése érdekében – a  menekült, az  oltalmazott és a  menedékes 
21.  életéve betöltéséig, a  befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt – a  menekült, az  oltalmazott, illetve 
a  menedékes általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményi oktatásával összefüggésben felmerült kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos költségeket – tanulmányi 
félévenként, kérelemre – megtéríti.”

45. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 46.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy 
nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott, 
illetve menedékes a tanulmányai folytatása érdekében – 21. életéve betöltéséig – beiskolázási támogatásra jogosult. 
A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a járási hivatalhoz kell benyújtani.”

46. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 52.  § 
(5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
(A nagykorú, továbbá a  tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerű iskolai oktatásban nem részesülő 
kiskorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a  rendszeres létfenntartási támogatás az  elismerésről szóló határozat 
jogerőre emelkedésétől számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy)
„c) legalább három hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,”

47. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 63.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  menekültügyi hatóság az  elismerését kérőt befogadó állomáson helyezi el, vagy számára 
kötelező tartózkodási helyet jelöl ki, az  elismerés iránti kérelem előterjesztését követően a  menekültügyi hatóság 
haladéktalanul értesíti az elismerését kérő tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási 
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete járási tisztifőorvosát (a továbbiakban: tisztifőorvos) az adott járványügyi 
helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatok elrendelése érdekében.”

48. § (1) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 81.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Tv. 48.  § (1)  bekezdése alapján a  menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldi (e fejezet 
alkalmazásában a  továbbiakban: kérelmező) számára kötelező tartózkodási helyként befogadó állomást kell 
kijelölni, kivéve, ha a kérelmező
a) őrizetben van,
b) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés, avagy idegenrendészeti 
eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés hatálya alatt áll, vagy
c) jogszerűen tartózkodik Magyarország területén és nem kéri befogadó állomáson történő elhelyezését.”
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 (2) A  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 81.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kérelmezőt a  befogadó állomáson történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a  szálláshelyen előírt 
magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről.”

49. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 
111. §-sal egészül ki:
„111.  § (1) A  2014. január 1-jét megelőzően befogadó állomáson elhelyezett menekült, illetve oltalmazott 2014. 
február 28. napjáig tartózkodhat az erre vonatkozó határozat alapján a befogadó állomáson.
(2) Az  a  menekültként vagy oltalmazottként elismert személy, akinek 2014. január 1-jén a  jogszabályban 
meghatározott támogatás iránti kérelme elbírálása folyamatban van vagy támogatásban részesül, a Tv. 2. § n) pontja 
szerinti integrációs szerződést 2014. február 28. napjáig kötheti meg.
(3) A 2014. január 1-jét megelőzően megítélt támogatások folyósítására 2014. február 28. napja után nem kerülhet 
sor.”

50. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a következő 
117. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(e rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak történő 
megfelelést szolgálja:)
„l) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

51. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 60/A.  § 
(3) bekezdésében a „(3) és (4)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg lép.

52. §  Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
a) 19. § (5) bekezdése, valamint
b) 117. § (1) bekezdés i) pontja.

5. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (2) 2013. szeptember 1-jén lép hatályba

a) a 15–18. §,
b) a 25. §, valamint
c) a 27–28. §.

54. §  Ez a rendelet
a) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének 

és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint
b) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 

elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 222/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Kötvény kibocsátására jogosult:)
„f ) az Országos Betétbiztosítási Alap.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 223/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló  
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) 
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:]
„2. az  ingatlan-nyilvántartásba a  Magyar Állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és 
terheket;”

2. §  A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10.  §-a a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
[A hivatal]
„e) közzétételre előkészíti a  Magyar Közlöny és a  Hivatalos Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus 
dokumentumokat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18.  § (1)  bekezdés b)  pontja és 18.  § (3)  bekezdése 
szempontjából a  Budapest VIII. kerület Orczy út 1. szám alatt elhelyezkedő, 36030 helyrajzi számú ingatlan, 
valamint az  azzal határos Budapest VIII. kerület 36179 és 36806/2 helyrajzi számú ingatlan rendezettnek minősül, 
amennyiben ezen ingatlanok tekintetében a kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezésre vonatkozóan 
a  földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az  ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
telekalakítási engedélyezési eljárásban az  eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság a  telekalakítási 
engedélyt megadta, függetlenül attól, hogy a telekalakítási engedély jogerőre emelkedett-e.
(4) A  (3)  bekezdésben megjelölt ingatlanok tekintetében a  kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezés 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését azt követően kell végrehajtani, hogy a  Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi 
számú ingatlan az állam 1/1 arányú tulajdonába kerül.”

2. §  Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § E  rendeletnek a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2013. (VI.  24.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 3.  § (3)–(4)  bekezdését a  Módr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 17. és 24. pontjában,
az 5.  § (3)  bekezdése tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 
21/A. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Szeged Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén, a  szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 
01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló Tudományos Park kialakításával kapcsolatos, 
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

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

 (3) Ha az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott ügyben szakhatóság 
közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként 
a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Az  ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

 (2) Az R.
a) 1.  § (5)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság” szövegrész helyébe 

a „Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága” szöveg,
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b) 1.  mellékletében foglalt táblázat E:15 mezőjében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg

lép.
 (3) Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról szóló  
152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet Mellékletének 4. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a  225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 
1  Beruházás 

megnevezése 
Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 
kapcsolatos engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 

2  a Szegedi 
Tudományos Park 
kialakítása 

a Szegedi 
Tudományos Parknak 
a szegedi 01392/2, 
01392/3, 01392/4, 
01392/6, 01392/15, 
01392/16, 01392/17, 
01392/18 és 01392/21 
helyrajzi számú 
ingatlanokon történő 
megvalósításával 
összefüggő 
beruházások 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárások 

Szegedi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

3  örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások és 
régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások (a 
további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása kivételével) 

Szegedi Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 
vagy régészet esetén 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

4  környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás a 
természetvédelmi 
kiegyenlítő intézkedés 
végrehajtásához szükséges 
környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 
kivételével 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség 

5  útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja 
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6  vasúti hatósági engedélyek Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központ 

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

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

8  vízjogi hatósági eljárások Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség 

9  földvédelmi, földmérési, 
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Szegedi Járási Hivatal Járási 
Földhivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala 

10  területrendezési hatósági 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatalának állami főépítésze 

nincs 

11  erdészeti hatósági 
eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

12  hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 
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13  bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Szolnoki 
Bányakapitányság 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14  talajvédelmi hatósági 
engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal 

15  beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai, 
tűzvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16  azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítésével 
és használatbavételi 
ügyeivel kapcsolatos 
eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban nem 
szabályozott 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

17  tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban 
közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok 

 A B C 
1  Szakhatósági közreműködése 

tárgyköre 
Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2  építésügy, műemlékvédelem, 
régészet 

Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

3  katasztrófavédelem, tűzvédelem Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

4  közlekedés (közút) Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 

5  közlekedés (vasút) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 

6  közlekedés (légi közlekedés) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja 
7  egészségügy Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
8  élelmiszer-egészségügy Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

9  termőföldvédelem Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala 

10  talajvédelem Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

11  erdővédelem Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

12  területrendezés Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze 

területrendezésért felelős miniszter 

13  műszaki biztonság Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez
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14  környezetvédelem, 
természetvédelem, tájvédelem és 
vízügy 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

15  rendészet gyorsforgalmi utak 
esetén 

Országos Rendőr-főkapitányság rendészetért felelős miniszter 

16  rendészet az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetén 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

17  földtan, bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki 
Bányakapitányság 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

18  honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója honvédelemért felelős miniszter 
19  hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 
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A Kormány 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők 
és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2.  § tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (18)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3.  § tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, 
adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelölése

1. §  A Kormány a  számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző 
szervezetként, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként a számviteli szabályozásért felelős minisztert jelöli ki.

2. §  A Kormány az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 
nyilvántartását végző szervezetként az adópolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

3. §  A Kormány a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetként a  számviteli 
szabályozásért felelős minisztert jelöli ki.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

4. § (1) A  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A számviteli törvény 151. § (6) bekezdés a)–d) és f )–g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba 
vételt végző szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az  engedély visszavonásáról és ezzel egyidejűleg 
a nyilvántartásból való törlésről. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselője a 8. § (1) bekezdése 
szerinti igazolványt a  törlésről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a  nyilvántartásba 
vételt végző szervezetnek visszaszolgáltatni.”

 (2) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba 
vételt végző szervezet tudomására jut, a  nyilvántartásba vett személyt felszólítja az  adatváltozás bejelentésének 
pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésére.”

5. § (1) A Korm. rendelet 10/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot 
kell megszereznie. Az  adott továbbképzési évben a  16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok 
nem vehetők figyelembe a  következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából. Ugyanazon 
minősített továbbképzési program – ide értve annak elektronikus változatát – csak egyszer jogosít kreditpontra.”
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 (2) A Korm. rendelet 10/B. §-a a következő (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minősül a honos joga alapján létrejött gazdálkodó által 
működtetett szakmai szerveződés is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
a) az adott továbbképzési év kezdetét megelőzően a gazdálkodó legalább 2 éve megkezdte a szakmai szerveződés 
működtetését, amelynek keretében a  pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, 
szakmai rendezvények szervezését is végzi,
b) a gazdálkodó nyilatkozik arról, hogy az  általa működtetett szakmai szerveződés által szervezett szakmai 
konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente legalább 200 különböző, könyvviteli szolgáltatást 
végző személy, mint a szakmai szerveződés tagja jogosult részt venni,
c) a gazdálkodó évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez a  szakmai 
szerveződés keretében, amely lehetőséget biztosít a  könyvviteli szolgáltatást végzők, mint a  szakmai szerveződés 
tagjai számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.
(8b) Szakmai szerveződés tagja az a természetes személy, aki a gazdálkodó által működtetett szakmai szerveződés 
létrehozásáról és működtetéséről szóló dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelel és a  tagokról 
vezetett nyilvántartásban szerepel.
(8c) A  (8a)  bekezdés szerinti szakmai szerveződés tekintetében a  (9) és (10)  bekezdés szerinti kötelezettséget 
a működtető gazdálkodó teljesíti.”

 (3) A Korm. rendelet 10/B. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje a szakmai 
szervezetként történő elismerését, valamint a  (8a)  bekezdés szerinti gazdálkodó kérje a  szakmai szerveződés 
szakmai szervezetként történő elismerését a  nyilvántartásba vételt végző szervezettől (a továbbiakban: szakmai 
szervezeti minősítési eljárás). Szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelmet a (8) bekezdés szerinti szervezet, 
illetve a (8a) bekezdés szerinti gazdálkodó a 12. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be 
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(10) A  szakmai szervezet, illetve a  szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a  (7)  bekezdés szerinti 
jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési 
évet követő január 31-ig a  jogosult annak nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti 
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes 
felületen keresztül.”

 (4) A Korm. rendelet 10/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. § szerint kreditpontra 
minősített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként 
a  kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a  továbbképzés teljesítésébe. A  kiadvány 
megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a  továbbképzésre kötelezett az  egységes Kormányzati Portálon 
erre a  célra rendszeresített internetes felületen keresztül benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó 
nyilatkozatban kérheti. A  nyilatkozathoz mellékelni kell a  kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. 
A  kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el a  továbbképzés teljesítésének 
igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi. A számlán szereplő minősített kiadvány 
egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a  kreditpont elszámolását. Amennyiben 
egy számlán szereplő minősített kiadvány alapján több továbbképzésre kötelezett kéri kreditpont elszámolását 
(ideértve azt is, ha a  számlán több minősített kiadvány szerepel) a  továbbképzésre kötelezett által benyújtott 
nyilatkozatban fel kell tüntetni a számlán szereplő minősített kiadvány alapján kreditpont elszámolását kérelmező 
többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is.”

6. §  A Korm. rendelet 10/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szabályszerűen benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására, 
időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti és gyakorlati 
jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni.”

7. §  A Korm. rendelet 10/E. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a  kreditpont-minősítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában valósul 
meg, a  továbbképzési program akkor minősíthető, amennyiben az  elektronikus képzési rendszer elektronikus naplója 
által rögzítetten biztosított, valamint a  továbbképzésen való részvételkor és azt követő 5 évig ellenőrizhető, hogy 
a továbbképzésre kötelezett)
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„a) a  továbbképzési program, illetve ha a  továbbképzési program több részből áll, akkor minden egyes rész 
megkezdésekor az  elektronikus felületre bejelentkezett és a  továbbképzési program, illetve ha a  továbbképzési 
program több részből áll, akkor minden egyes rész befejezéséig nem jelentkezett ki,”

8. § (1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Korm. rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Korm. rendelet 12. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. §  A Korm. rendelet 10/B.  § (8)  bekezdésében a „társadalmi szervezet, köztestület vagy felnőttképzési intézmény-
akkreditációval rendelkező szervezet” szöveg helyébe „egyesület, köztestület” szöveg lép.

10. §  A Korm. rendelet
a) 1. számú melléklet 1. pontjában a „szakterület-csere” szövegrész helyébe a „szakterület-törlés” szöveg lép,
b) 3. számú mellékletében a  „nemzetgazdasági minisztérium” szövegrész helyébe a  „Nemzetgazdasági 

Minisztérium” szöveg lép,
c) 11. számú mellékletében az  „A továbbképzés kreditpont-minősítési eljárásban kiadott kódja:” szövegrész 

helyébe a „A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat száma:” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 4. §-a,
b) 10/D.  § (5)  bekezdésében az „, amennyiben a  program több témakört lefed témakörönkénti kreditpont-

értékével” szövegrész,
c) 10. számú melléklet 2.  pont b)  pontjában az  „- a  fenti kérelemhez nem csatolt kötelező mellékleteket 

a  ....................................... című, ........................-án benyújtott kérelemhez mellékeltük és tartalmuk a benyújtás óta 
nem változott;” szövegrész.

3. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010.  (VII.  1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 75.  § (3)  bekezdése a  következő i)  ponttal 
egészül ki:
(A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében)
„i) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásainak vezetéséről.”

 (2) A Statútum rendelet 75. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége körében)
„d) gondoskodik a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásáról.”

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 11. § a) pontja és a 12. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

14. §  Ez a rendelet
a) az éves és összevont éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, 78/660/EGK és a  83/349/EGK tanácsi 

irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. május 
17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:)
„k) a  szakterület, amelyre a  felvételét kéri (amennyiben a  szakképesítés szakiránya/szakterülete az  oklevélen nem 
szerepel).”

2. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 5. számú melléklet 1. pontja az alábbi n) ponttal egészül ki:
[A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének indításáról a  továbbképzésben közreműködő szervezetnek 
(a továbbiakban: szervezet) a következő adatokat kell megadnia:]
„n) A továbbképzésre vonatkozóan kibocsátott kreditpont-minősítési határozat sorszáma”

3. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV

A továbbképzésben közreműködő szervezet sorszáma:

 A TOVÁBBKÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET NEVE, CÍME:

 KÉPZÉS HELYE: (PONTOS CÍM)  CSOPORTSZÁM:

 TÉMAKÖR

 OKTATÁS IDŐPONTJA

 Év, hónap  Nap
 Kezdési idő  

(óra, perc)

 Befejezés 

(óra, perc)
 Előadó neve

 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

 SZAKTERÜLET: □ vállalkozási □ államháztartási □ pénzügyi □ egyéb szervezeti (nonprofit) □ IFRS

 

RÉSZTVEVŐK

 

 Sorszám  Regisztrálási szám  Hallgató neve  Aláírás

„
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4. melléklet a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP a szakmai szervezeti minősítési eljárás iránti kérelemhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:
 1. A szakmai szervezeti minősítéshez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) szakmai szervezet neve,
b) szakmai szervezet hivatalos rövidített neve,
c) szakmai szervezet székhelye,
d) szakmai szervezet levelezési címe,
e) szakmai szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,
f ) szakmai szervezet felelős vezetőjének neve,
g) szakmai szervezet felelős vezetőjének elérhetősége (telefonszám, elektronikus elérhetőség),
h) a  szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt 

vevők évi átlagos létszáma,
i) szakmai szervezet által évente szervezett szakmai rendezvények bemutatása,
j) szakmai szervezet által biztosított szakmai konzultációs fórum leírása,
k) bejelentő gazdálkodó neve,1

l) bejelentő gazdálkodó székhelye,1

m) bejelentő gazdálkodó levelezési címe,1

n) bejelentő gazdálkodó felelős vezetőjének neve.1

 2. Nyilatkozat:
a) Kijelentem, hogy a  fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplő adatok a  valóságnak megfelelnek. 

A  szakmai szervezet megfelel a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8), illetve (8a) bekezdésében foglalt feltételeknek.

b) Kijelentem, hogy minden továbbképzési év tekintetében a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére 
a  szakmai szervezet az  érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett 
személyek Rendeletben meghatározott adatait, akik a  továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és 
a  továbbképzési év utolsó napjáig a  szervezet tagjaként jogosult volt szervezetünk szervezésében szakmai 
konzultáción, képzésen vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.

 3. Dátum
 4. Bélyegző
 5. Cégszerű aláírás

1 A Rendelet 10/B. § (8a) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás esetén alkalmazandó.”

A Kormány 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti,  
a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya közötti, 
a  Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
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3. §  A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT  
A BÁTHORY ISTVÁN MAGYAR–LITVÁN EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPRÓL
Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: „Szerződő Felek”,
támaszkodva a Szerződő Felek közötti kapcsolatok történelmi fejlődésére,
figyelembe véve a fiatal generációk nemzetközi kapcsolatok építésében játszott különleges szerepét,
arra törekedve, hogy az ifjúsági együttműködést segítő erősebb szervezeti és jogi keretet hozzanak létre,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
A Szerződő Felek létrehozzák a  Báthory István Magyar–Litván Ifjúsági Együttműködési Alapot (a továbbiakban: 
„Alap”).

2. cikk
 1. Az Alap célja a magyar és litván, 13 és 30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása.
 2. Az Alap céljait az alábbi tevékenységek támogatásával és finanszírozásával látja el:

a) a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési 
programok,

b) a  magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a  toleranciát és egymás jobb 
megismerését elősegítő információs programok,

c) a  demokráciához, a  demokratikus elvek alkalmazásához és az  állampolgári neveléshez kapcsolódó 
programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók.

3. cikk
 1. Az Alap tevékenységének pénzügyi eszközei az alábbiak szerint kerülnek biztosításra:

a) Magyarországon Magyarország Kormányától;
b) a  Litván Köztársaságban a  Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium általános keretéből, a  Litván 

Köztársasági állami költségvetéséből.
 2. A  Szerződő Felek évente, diplomáciai jegyzékváltás útján megállapodnak az  Alapnak juttatott pénzügyi eszközök 

mértékéről.

4. cikk
 1. Az  Alapnak juttatott, a  3.  cikk 1. bekezdés szerinti pénzügyi eszközök két külön bankszámlán kerülnek kezelésre 

a két országban, és a 6. cikkben említett kezelő szervek irányítása alatt állnak.
 2. Az  Alaphoz benyújtott pályázatok a  két Szerződő Fél megfelelő kezelő szervének kerülnek benyújtásra, és 

az illetékes szerződő fél által biztosított forrásokból kerülnek finanszírozásra.

5. cikk
 1. A Szerződő Felek felállítják az Alap Kuratóriumát (a továbbiakban: Kuratórium).
 2. A Kuratóriumnak országonként négy tagja van, az alábbi szervek képviseletében:

a) Magyarországon: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a Litván 
Köztársaság Nagykövetsége Magyarországon.

b) a  Litván Köztársaságban: a  Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium, a  Külügyminisztérium, 
a Miniszterelnöki Hivatal és Magyarország Nagykövetsége a Litván Köztársaságban.

 3. A Kuratórium munkáját két Társelnök irányítja, akik a Kuratórium alábbi szerveket képviselő tagjai:
a) Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
b) a Litván Köztársaságban a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium.

 4. A két Társelnök a Kuratórium munkáját egy-egy évig irányítja.
 5. Ha a Kuratórium valamely tagját visszahívják vagy lemond pozíciójáról, az őt delegáló szerv új képviselőt nevez ki 

a Kuratóriumba.
 6. A Kuratórium a 2. cikk 2. bekezdés szerinti projektekre a pénzügyi eszközöket a 6. cikk 2. bekezdés szerinti kezelő 

szerv által benyújtott javaslatok alapján ítéli meg.
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 7. A  Kuratórium évente legalább egyszer összeül, felváltva a  két országban. A  kuratóriumi ülésekhez szükséges 
támogatást az adott országban működő kezelő szerv nyújtja.

 8. A Kuratórium döntéseit konszenzus útján hozza.

6. cikk
 1. A Kuratórium adminisztratív és szervezési feladatait a nemzeti kezelő szervek végzik.
 2. A kezelő szervek feladatait az alábbi szervek látják el:

a) Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
b) a Litván Köztársaságban a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium.

 3. A  pénzügyi eszközök a  2.  cikk 2. bekezdés szerinti projektek számára történő megítélésének szabályai, valamint 
a  Kuratórium és a  kezelő szervek működési eljárásai egy külön dokumentumban kerülnek meghatározásra, 
melyet Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Litván Köztársaság Szociális Biztonsági és Munkaügyi 
Minisztériuma ír alá.

7. cikk
A jelen Megállapodás értelmezése és alkalmazása során felmerülő esetleges nézeteltérések kétoldalú tárgyalások 
útján kerülnek rendezésre.

8. cikk
 1. Jelen Megállapodás a  Szerződő Felek belső jogi követelményei szerint jóváhagyásra kell kerüljön, melynek 

megtörténtéről a Szerződő Felek jegyzékben értesítik egymást.
 2. A Megállapodás a későbbi keltezésű jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

9. cikk
Jelen Megállapodás határozatlan időre köttetik. A  Megállapodást bármely Szerződő Fél felmondhatja egy erre 
vonatkozó jegyzék átadása útján. A  Megállapodás a  felmondó jegyzék keltétől számított tizenkét hónap múlva 
veszti hatályát. A Megállapodás felmondása esetén a már folyamatban lévő projekteket be kell fejezni.

Kelt: Vilniusban, 2012. szeptember 24-én, két példányban, magyar, litván és angol nyelven, mindhárom szöveg 
egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésében felmerülő eltérések esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 Magyarország nevében A Litván Köztársaság nevében

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF LITHUANIA ON THE STEPHEN BÁTHORY FUND FOR COOPERATION OF HUNGARIAN AND 
LITHUANIAN YOUTH
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Lithuania,
hereinafter referred to as ’the Contracting Parties’,
relying on the historical development of the relations between the Contracting Parties;
with regard to the special role the young generation plays in building international relations;
aspiring to build a stronger organisational and legal framework for support to youth cooperation,
have agreed as follows:

Article 1
The Contracting Parties shall establish the Stephen Báthory Fund for Cooperation between Hungarian and 
Lithuanian Youth (hereinafter referred to as ’the Fund’).

Article 2
 1. The objective of the Fund shall be to promote friendly cooperation between the Hungarian and Lithuanian youth, 

aged from 13 to 30.
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 2. The Fund shall implement its objectives by supporting and financing:
a) youth cooperation projects aiming to establish contacts and friendly relations between the young 

generations;
b) informational project aimed at cultural cooperation between the Hungarian and Lithuanian youth as well 

tolerance and better understanding and knowledge of each other;
c) youth/methodology meetings promoting better knowledge of programmes and initiatives dealing with 

education related to democracy, the application of democratic principles and civic education.

Article 3
 1. Financial resources for the activities of the Fund shall be allocated as follows:

a) in Hungary – from the Government of Hungary;
b) in the Republic of Lithuania – from the general appropriations for the Ministry of Social Security and Labour 

in the State Budget of the Republic of Lithuania.
 2. The Contracting Parties shall agree about the amount of financial resources allocated to the Fund by means of an 

exchange of diplomatic notes each year.

Article 4
 1. Financial resources allocated to the Fund as referred to in Article 3 1. shall be handled on two separate bank 

accounts in two countries respectively, and operated by the administrative authorities referred to in Article 6.
 2. Applications to the Fund shall be directed to respective administrative authority of each Contracting Party and shall 

be funded from the resources allocated by the respective Contracting Party.

Article 5
 1. The Contracting Parties shall form a Fund Committee (hereinafter referred to as ’the Committee’).
 2. The Committee shall consist of four members per country, representing the following bodies:

a) in Hungary: the Ministry of Human Resources, the Ministry of Foreign Affairs, the Prime Minister’s Office, and 
the Embassy of the Republic of Lithuania to Hungary.

b) in the Republic of Lithuania: the Ministry of Social Security and Labour, the Ministry of Foreign Affairs, the 
Prime Minister’s Office, and the Embassy of Hungary to the Republic of Lithuania.

 3. The Committee work shall be presided over by two chairpersons who shall be the Committee members 
representing:
a) in Hungary: the Ministry of Human Resources,
b) in the Republic of Lithuania: the Ministry of Social Security and Labour.

 4. Each Chairperson shall preside over the Committee for one year.
 5. If a Committee member is recalled or resigns from his position, the body delegating him/her shall appoint a new 

representative to the Committee.
 6. The Committee shall allocate financial resources for the projects specified in Article 2 2. based on the proposals 

submitted by the administrative authorities, as specified in Article 6 2.
 7. The Committee shall convene at least once a  year alternately in the two countries. The assistance required by 

Committee meetings shall be provided by the relevant national administrative authority.
 8. The Committee shall take its decisions by consensus.

Article 6
 1. The administrative and organisational work of the Committee shall be performed by national administrative 

authorities.
 2. The tasks of the administrative authorities shall be assigned to:

a) in Hungary – to the Ministry of Human Resources;
b) in the Republic of Lithuania – to the Ministry of Social Security and Labour.

 3. The rules on the allocation of financial resources for the projects referred to in Article 2 2. and on the distribution of 
these resources as well as the detailed working procedure of the Committee and the administrative authorities, shall 
be laid down in a separate document signed by the Ministry of Human Resources of Hungary and the Ministry of 
Social Security and Labour of the Republic of Lithuania.
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Article 7
Possible disagreements over the interpretation or application of the Agreement shall be resolved by mutual 
consultations.

Article 8
 1. This Agreement shall be approved in accordance with the requirements under the domestic law of each of the 

Contracting Parties and the Contracting Parties shall notify each other of such approval by a note.
 2. This Agreement shall enter into force on the thirtieth the day following the receipt of the later note.

Article 9
The Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated by either of the Contracting Parties 
by way of sending the other Party a note to that effect. The Agreement shall cease to be in force twelve months after 
the day of the notification of termination. When the Agreement is terminated, the projects already launched must 
be completed.

Signed on 24/09/2012, Vilnius in two copies in the Hungarian, Lithuanian and English languages, all texts being 
equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF 
 HUNGARY THE REPUBLIC OF LITHUANIA”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter 

gondoskodik.

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

A belügyminiszter 25/2013. (VI. 24.) BM rendelete
a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (8)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, 
valamint a  miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Rendőrség nyomozó hatóságai

1. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), mint nyomozó hatóság 
központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra tagozódik.

 (2) Központi nyomozó hatóság az  Országos Rendőr-főkapitányság (a  továbbiakban: ORFK), területi nyomozó hatóság 
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság), a Készenléti Rendőrség Nemzeti 
Nyomozó Iroda (a  továbbiakban: KR NNI), valamint a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a  továbbiakban: RRI), helyi 
nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság.

2. A hatáskör

2. § (1) A rendőr-főkapitányság hatáskörébe az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása tartozik.
 (2) A KR NNI hatáskörébe tartozik

a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása,
b) a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául 

szolgáló bűncselekménynek – a  2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az  Egyesült Nemzetek keretében, 
Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a  nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott – nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg).

 (3) Az RRI hatáskörébe tartozik
a) a 3.  mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat az  RRI – a  Rendőrség szervei 

illetékességi területének megállapításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 
meghatározott – illetékességi területén követték el, valamint

b) az illetékességi területén elkövetett azon bűncselekmények nyomozása, amelyek nem 
a rendőr-főkapitányság vagy a KR NNI hatáskörébe tartoznak.

 (4) A vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a 4. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, 
ha azokat a  vízirendészeti rendőrkapitányság – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén 
követték el.

 (5) A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik – a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdés b) pontjában megjelölt 
bűncselekmények kivételével – a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó, az 1–4. mellékletben fel 
nem sorolt bűncselekmények nyomozása.

3. Az illetékesség

3. § (1) A  nyomozás lefolytatására az  a  nyomozó hatóság illetékes, amelynek illetékességi területén a  bűncselekményt 
– sorozat-bűncselekmények esetén a bűncselekmények többségét – elkövették.

 (2) Ha az  elkövető a  bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követte el vagy több nyomozó 
hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményeket, vagy az  elkövetés helye nem állapítható meg, 
a  nyomozás lefolytatására az  a  nyomozó hatóság illetékes, amelyik az  ügyben korábban intézkedett, intézkedés 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	104.	szám	 55565

hiányában pedig az, amelynek a  bűncselekmény saját észlelése vagy bejelentés, feljelentés alapján legkorábban 
a tudomására jutott.

 (3) Ha az elkövető a bűncselekményt Magyarország határain kívül követte el, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó 
hatóság illetékes, amelynek – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén az  elkövetőt fogva 
tartják, ennek hiányában pedig, amelynek – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén 
az elkövető utolsó ismert belföldi lakó- vagy tartózkodási helye van.

4. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata

4. § (1) A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból vizsgálja.
 (2) Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet – az eljárásban résztvevők 

értesítése mellett – átteszi a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz vagy ügyészhez. 
Az  áttételt követő, a  Rendőrség nyomozó hatóságai között felmerülő hatásköri vagy illetékességi összeütközés 
esetén a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

 (3) Az ORFK dönt
a) a rendőr-főkapitányság és az RRI vagy a KR NNI;
b) a rendőrkapitányság és az RRI vagy a KR NNI; továbbá
c) a vízirendészeti rendőrkapitányság és a KR NNI
közötti hatásköri összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

 (4) Az ORFK dönt
a) a rendőr-főkapitányság és az RRI;
b) a rendőr-főkapitányságok;
c) a különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó rendőrkapitányságok vagy vízirendészeti 

rendőrkapitányságok; valamint
d) a rendőrkapitányság és az RRI
közötti illetékességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

 (5) A rendőrfőkapitány dönt
a) a rendőr-főkapitányság és a  rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok vagy 

a vízirendészeti rendőrkapitányság közötti hatásköri vagy illetékességi,
b) a rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti illetékességi, továbbá
c) a rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányság és vízirendészeti rendőrkapitányság 

közötti hatásköri
összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

5. §  A hatásköri vagy illetékességi összeütközés eldöntéséhez szükséges iratokat szolgálati úton az a nyomozó hatóság 
terjeszti fel, amelyik a  hatáskörét vagy az  illetékességét, illetve annak hiányát utóbb állapította meg. A  hatásköri 
vagy illetékességi összeütközés elbírálásáról szóló döntés megérkezéséig a  felterjesztő nyomozó hatóság köteles 
az eljárást folytatni.

5. A hatáskör és illetékesség általánostól eltérő szabályai

6. § (1) A Rendőrség valamennyi nyomozó hatósága – hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül – köteles a késedelmet 
nem tűrő, valamint a  halaszthatatlan nyomozási cselekményeket elvégezni, majd a  keletkezett iratokat 
–  a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság részére 
megküldeni.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés alapján intézkedő nyomozó hatóság vezetője úgy ítéli meg, hogy – hatásköre vagy 
illetékessége hiánya ellenére – indokolt a  késedelmet nem tűrő vagy a  halaszthatatlan nyomozási cselekmény 
alapjául szolgáló bűncselekmény miatti nyomozás hatáskörben tartása, úgy a  foganatosítással egyidejűleg rövid 
úton előterjesztést tehet az  ORFK bűnügyi főigazgatója (a  továbbiakban: bűnügyi főigazgató) útján az  országos 
rendőrfőkapitány részére a hatáskörbe utalás elrendelésére. Az országos rendőrfőkapitány a döntését szóban közli 
az  előterjesztő nyomozó hatóság vezetőjével. A  szóban tett előterjesztésről – megjelölve a  halaszthatatlanság 
indokát – és az ennek alapján hozott döntésről az érintett nyomozó hatóság feljegyzést készít, és azt a nyomozás 
iratai között helyezi el.
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 (3) A  hatáskörbe utalásról szóban hozott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és az  előterjesztő, valamint 
az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

7. § (1) Az országos rendőrfőkapitány egyes bűncselekmények nyomozását – különösen, ha az a hatékonyabb bűnüldözés 
érdekében, vagy a  bűncselekmény elkövetésének helye és körülményei miatt szükséges – az  ORFK hatáskörébe 
vonhatja.

 (2) A rendőrfőkapitány az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságoktól vagy vízirendészeti rendőrkapitányságtól 
a bűncselekmények nyomozását – különösen, ha az a hatékonyabb bűnüldözés érdekében, vagy a bűncselekmény 
elkövetésének helye és körülményei miatt szükséges – rendőr-főkapitánysági hatáskörbe vonhatja.

8. § (1) A  rendőrfőkapitány az  1.  mellékletben felsorolt egyes bűncselekmények nyomozását a  rendőr-főkapitányság 
területén működő rendőrkapitányság vagy vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe utalhatja, különösen, 
ha az  a  hatékonyabb bűnüldözés érdekében, az  elvégzendő nyomozási cselekmények, vagy a  bűncselekmény 
elkövetésének körülményei miatt szükséges.

 (2) A  közvetlen közös felettes rendőri szerv, ennek hiányában az  ORFK a  nyomozás lefolytatását annak a  nyomozó 
hatóságnak a  hatáskörébe utalhatja, amelynek eljárása a  területén végzendő nyomozási cselekmények többsége 
miatt vagy a hatékonyabb bűnüldözés érdekében indokolt.

 (3) A  7.  §-ban, valamint az  (1) és a  (2)  bekezdésben meghatározott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és 
az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

9. § (1) Az  országos rendőrfőkapitány egyedi ügyekben hivatalból, vagy a  (2)  bekezdés szerinti előterjesztés alapján 
az ORFK, a KR NNI, vagy az RRI hatáskörébe utalhatja a hatáskörükbe nem tartozó bűncselekmény miatti nyomozást 
különösen akkor, ha az
a) a szervezett bűnözés és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés elősegítése érdekében, vagy
b) a bűncselekmény elkövetőjére vagy az elkövetés körülményeire tekintettel
szükséges.

 (2) A  KR NNI vagy az  RRI vezetője rövid úton előterjesztést tehet a  bűnügyi főigazgató útján az  országos 
rendőrfőkapitány részére, ha egyedi ügy nyomozásának hatáskörébe utalását indokoltnak tartja. Az  országos 
rendőrfőkapitány a  döntését szóban közli az  előterjesztő nyomozó hatóság vezetőjével. A  szóban tett 
előterjesztésről – megjelölve annak indokát – és az  ennek alapján hozott döntésről az  érintett nyomozó hatóság 
feljegyzést készít, és azt a nyomozás iratai között helyezi el.

 (3) A  hatáskörbe utalásról szóban hozott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és az  előterjesztő, valamint 
az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

10. § (1) Ha az  1.  § (2)  bekezdésben megjelölt valamely nyomozó hatóság – kivéve az  ORFK-t – az  adott bűncselekmény 
nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a bűncselekmény nyomozását hatáskörébe utaltatja vagy 
vonja, továbbá a nyomozást a 6–9. §-ban foglalt szabályok alapján kezdi meg, úgy a nyomozás az arra eredetileg 
hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságnak nem adható vissza.

 (2) Ha a  2.  § (3)  bekezdése alapján a  nyomozást az  RRI kezdi meg, és a  nyomozás alapján valamely személy 
megalapozottan gyanúsítható a  bűncselekmény elkövetésével, az  RRI vezetője a  nyomozást átteheti az  általános 
illetékességi szabályok alapján egyébként eljárni jogosult nyomozó hatósághoz.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) 
IRM rendelet.

13. § (1) E  rendelet hatálybalépését követően a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott 
bűncselekmény miatt indult, a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó nyomozásokban 
a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendeletnek 
a 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
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 (2) E  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó 
nyomozásokban a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) 
IRM rendeletnek a nyomozás megindulása napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 25/2013. (VI. 24. ) BM rendelethez

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények

 1. Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet – az  élet, a  testi épség és 
az egészség elleni bűncselekmények
1.1. Btk. 160. § (1)–(5) bekezdés – Emberölés bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
1.2. Btk. 161. § – Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette
1.3. Btk. 162. § – Öngyilkosságban közreműködés bűntette
1.4. Btk. 163. § (3) bekezdés – Halált okozó magzatelhajtás bűntette
1.5. Btk. 164. § (8) bekezdés – Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bűntette
1.6. Btk. 164. § (9) bekezdés c) pont – Gondatlanságból elkövetett életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége
1.7. Btk. 165.  § (2)  bekezdés b) és c)  pont – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

1.8. Btk. 165.  § (3)  bekezdés – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

1.9. Btk. 166. § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési 
szabályok megszegésével követték el, kivéve a  vízirendészeti rendőrkapitányságok és az  RRI hatáskörébe 
tartozó esetet

1.10. Btk. 166.  § (3)  bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a  veszélyhelyzetet előidéző 
vagy a  segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette, kivéve a  vízirendészeti 
rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

 2. Btk. XVI. Fejezet – az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények
2.1. Btk. 168. § – Beavatkozás az emberi génállományba bűntette
2.2. Btk. 169. § – Emberi ivarsejt tiltott felhasználása bűntette
2.3. Btk. 170. § – Születendő gyermek nemének megválasztása bűntette
2.4. Btk. 171. § – Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette
2.5. Btk. 172–173. § – Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette
2.6. Btk. 174. § – Genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása bűntette

 3. Btk. XVII. Fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
3.1. Btk. 176. § (2)–(4) bekezdés – Bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget 

felhasználva, vagy a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, jelentős mennyiségű kábítószerre 
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve e  bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök 
szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, kivéve a  KR NNI és az  RRI hatáskörébe 
tartozó eseteket

3.2. Btk. 177. § (1) bekezdés b) pont, valamint (2)–(3) bekezdés – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett kábítószer forgalomba hozatala 
vagy azzal való kereskedés, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett, bűnszövetségben elkövetett, 
hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer-kereskedelem 
bűntette; illetve e  bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatatásával megvalósított 
kábítószer-kereskedelem bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
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3.3. Btk. 178.  § (2)  bekezdés a)  pont, (3)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos, 
vagy közfeladatot ellátó személyként, e  minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, 
illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása 
bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.4. Btk. 178.  § (2)  bekezdés b)  pont, (3)  bekezdés – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 
birtoklása bűntette, illetve e  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított 
kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.5. Btk. 179.  § (3) és (4)  bekezdés – Bűnszövetségben, üzletszerűen, hivatalos vagy közfeladatot ellátó 
személyként, e minőséget felhasználva, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 
kábítószer birtoklása bűntette, illetve e  bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan anyagi eszközök 
szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.6. Btk. 182. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési 
magatartás a  kábítószer termesztéséhez vagy előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés 
készítése, megszerzése, az  ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, illetve 
e  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének 
elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.7. Btk. 182. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési 
magatartás a  kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, 
vagy az  azzal való kereskedés, illetve e  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.8. Btk. 182. § (3) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.9. Btk. 182.  § (3)  bekezdés b)  pont – Üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.10. Btk. 185.  § (2)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel 
visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.11. Btk. 185.  § (3)  bekezdés – Teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a  tiltott teljesítményfokozó szer 
előállítását, kínálását, átadását, vagy forgalomba hozatalát tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
felhasználásával követik el, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.12. Btk. 186.  § (2)  bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a  bűncselekmény maradandó 
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy halált okoz, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.13. Btk. 186.  § (3)  bekezdés c)  pont – Bűnszövetségben elkövetett egészségügyi termék hamisítása bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.14. Btk. 186.  § (4)  bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a  hamis, meghamisított vagy 
Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék a  felhasználók számára széles körben válik 
hozzáférhetővé, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.15. Btk. 189.  § (3) – Jelentős mennyiségű vagy értékű ártalmas közfogyasztási cikkre, bűnszövetségben vagy 
üzletszerűen elkövetett ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó 
eseteket

 4. Btk. XVIII. Fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények
4.1. Btk. 190. § – Emberrablás bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
4.2. Btk. 191. § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntett, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó 

eseteket
4.3. Btk. 192.  § – Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve a  KR NNI vagy az  RRI hatáskörébe tartozó 

eseteket
4.4. Btk. 193.  § (2)  bekezdés – A  sértett sanyargatásával, jelentős érdeksérelmet okozva, illetve tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kényszermunka bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe 
tartozó eseteket

4.5. Btk. 194.  § (2) és (3)  bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe 
tartozó eseteket
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 5. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
5.1. Btk. 196. § (2)–(3) bekezdés – Szexuális kényszerítés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
5.2. Btk. 197. § (2)–(5) bekezdés – Szexuális erőszak bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
5.3. Btk. 200. § (3)–(5) bekezdés – Kerítés bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
5.4. Btk. 200. § (6) bekezdés – Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodás bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI 

hatáskörébe tartozó eseteket
5.5. Btk. 201. § (2)–(3) bekezdés – Prostitúció elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
5.6. Btk. 203.  § (1) és (2)  bekezdés– Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe 

tartozó eseteket
5.7. Btk. 203.  § (3)  bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe tartozó 

eseteket
5.8. Btk. 203. § (4) – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

 6. Btk. XXI. Fejezet – az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
6.1. Btk. 215.  § – A  lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe tartozó 

esetet
6.2. Btk. 216. § – Közösség tagja elleni erőszak bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet
6.3. Btk. 218. § – Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése bűntette és vétsége

 7. Btk. XXII. Fejezet – a közlekedési bűncselekmények
7.1. Btk. 232.  § (2)  bekezdés b)–d)  pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 

tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.2. Btk. 232.  § (4)  bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.3. Btk. 233.  § (2)  bekezdés b)–d)  pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 
tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.4. Btk. 233.  § (3)  bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.5. Btk. 234.  § (2)  bekezdés b)–d)  pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 
tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó közúti veszélyeztetés bűntette

7.6. Btk. 235. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó 
közúti baleset gondatlan okozásának vétsége

7.7. Btk. 236. § (2) bekezdés c) és d) pont – Járművezetés ittas állapotban bűntette, ha az halált, illetve kettőnél 
több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok 
hatáskörébe tartozó esetet

7.8. Btk. 236. § (3) bekezdés – nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy nem gépi meghajtású jármű közúton, 
illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetésével elkövetett járművezetés ittas állapotban 
bűntette, ha az halált, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve 
a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.9. Btk. 237.  § (2)  bekezdés c) és d)  pont – Járművezetés bódult állapotban bűntette, ha az  halált okoz, 
illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a  vízirendészeti 
rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.10. Btk. 237. § (3) bekezdés – nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy nem gépi meghajtású jármű közúton, 
illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetésével elkövetett járművezetés bódult 
állapotban bűntette, ha az halált, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget 
okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.11. Btk. 238. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó 
járművezetés tiltott átengedésének bűntette, kivéve a  vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe 
tartozó esetet
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 8. Btk. XXV. Fejezet – a minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény.

 9. Btk. XXVI. Fejezet – az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
9.1. Btk. 284. § (1)–(5) – Fogolyzendülés bűntette

 10. Btk. XXVII. Fejezet – a korrupciós bűncselekmények
Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket.

 11. Btk. XXVIII. Fejezet – a hivatali bűncselekmények
11.1. Btk. 301.  § (1)–(3)  bekezdés – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve az  RRI 

hatáskörébe tartozó eseteket
11.2. Btk. 302.  § (1)–(3)  bekezdés – Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntette és vétsége, 

kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
11.3. Btk. 303.  § (1)–(3)  bekezdés – Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve az  RRI hatáskörébe tartozó 

eseteket
11.4. Btk. 304. § (1)–(2) bekezdés – Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
11.5. Btk. 305. § – Hivatali visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
11.6. Btk. 306. § – Közfeladati helyzettel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
11.7. Btk. 307.  § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe 

tartozó eseteket
 12. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények

12.1. Btk. 316. § – Terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet
12.2. Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
12.3. Btk. 322.  § (2)  bekezdés b)  pont, valamint (3)  bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, 

illetve halált okozó közveszély okozása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet
12.4. Btk. 322.  § (5)  bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó gondatlan 

közveszély okozása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet
12.5. Btk. 323. § (1)–(5) bekezdés – Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette, kivéve az RRI 

hatáskörébe tartozó esetet
12.6. Btk. 324.  § – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a  KR NNI és az  RRI 

hatáskörébe tartozó eseteket
12.7. Btk. 325. § (1) bekezdés c) pont, valamint (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel 

visszaélés bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
 13. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

13.1. Btk. 332. § – Közösség elleni uszítás bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet
 14. Btk. XXXIII. Fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények

14.1. Btk. 342.  § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az  e  mellékletben meghatározott 
bűncselekményekkel összefüggésben követik el

14.2. Btk. 343.  § – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az  e  mellékletben meghatározott bűncselekményekkel 
összefüggésben követték el

14.3. Btk. 349. § – Termőföld jogellenes megszerzésének bűntette
 15. Btk. XXXIV. Fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 350. § – A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje 
elleni bűntett

15.2. Btk. 353.  § (1)–(3)  bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve a  KR NNI és az  RRI hatáskörébe tartozó 
esetet

15.3. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott 
embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

15.4. Btk. 363. § – A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegésének bűntette és vétsége, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

 16. Btk. XXXV. Fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
16.1. Btk. 365. § (3) bekezdés a) pont – Fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó 

eseteket
16.2. Btk. 365.  § (3)  bekezdés f )  pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 

személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve az RRI 
hatáskörébe tartozó eseteket
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16.3. Btk. 365.  § (4)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.4. Btk. 365.  § (4)  bekezdés b)  pont – Jelentős értékre fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan vagy 
bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.5. Btk. 365.  § (4)  bekezdés c)  pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 
személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen, felfegyverkezve, 
csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó 
eseteket

16.6. Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.7. Btk. 366. § (3) bekezdés b) pont – Jelentős értékre, csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett kifosztás 
bűntette

16.8. Btk. 367.  § (2)  bekezdés a), c) és d)  pontja – Bűnszövetségben, hivatalos személyként e  minőség 
felhasználásával, továbbá hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette, kivéve 
az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

 17. Btk. XXXVI. Fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények
17.1. Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR NNI vagy 

az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
17.2. Btk. 370.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti – Jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette, 

kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó eseteket
17.3. Btk. 370.  § (6)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a  KR NNI 

hatáskörébe tartozó eseteket
17.4. Btk. 370.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, 

üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe 
tartozó eseteket

17.5. Btk. 371. § (5) és (6) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette, kivéve 
a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.6. Btk. 372.  § (5)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve az  RRI 
hatáskörébe tartozó eseteket

17.7. Btk. 372. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett sikkasztás bűntette, 
kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó eseteket

17.8. Btk. 372. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve a KR NNI 
hatáskörébe tartozó eseteket

17.9. Btk. 372.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy 
üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.10. Btk. 373.  § (5)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette, kivéve az  RRI hatáskörébe 
tartozó eseteket

17.11. Btk. 373. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntette
17.12. Btk. 373. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe 

tartozó esetet
17.13. Btk. 373.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, közveszély színhelyén, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
17.14. Btk. 374. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, kivéve 

az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
17.15. Btk. 374.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti – Jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett 

gazdasági csalás bűntette
17.16. Btk. 374.  § (6)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, 

kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
17.17. Btk. 374.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben vagy 

üzletszerűen elkövetett gazdasági csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
17.18. Btk. 375.  § (3)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
17.19. Btk. 375.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti – Jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás bűntette
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17.20. Btk. 375.  § (4)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős kárt okozó, információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet

17.21. Btk. 375.  § (4)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.22. Btk. 376.  § (5)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, kivéve 
az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.23. Btk. 376. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, kivéve 
a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet

17.24. Btk. 376.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, 
amennyiben azt gyám vagy gondnok e minőségében követi el

17.25. Btk. 377.  § (2)  bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés 
vétsége, kivéve a KR NNI vagy az RRI hatáskörébe tartozó esetet

17.26. Btk. 379.  § (5)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve az  RRI 
hatáskörébe tartozó eseteket

17.27. Btk. 379. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve a KR NNI 
hatáskörébe tartozó esetet

17.28. Btk. 379.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette, 
kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

 18. Btk. XXXVIII. Fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
18.1. Btk. 389.  § (2)  bekezdés b)  pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette, kivéve az  RRI 

hatáskörébe tartozó eseteket
18.2. Btk. 389.  § (3)  bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az  bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás 

bűntettével összefüggésben valósul meg, kivéve a KR NNI és az RRI hatáskörébe tartozó esetet
18.3. Btk. 390.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett pénzhamisítás elősegítésének 

bűntette
18.4. Btk. 391.  § (3)  bekezdés b)  pont – Bűnszövetségben elkövetett bélyeghamisítás bűntette, kivéve az  RRI 

hatáskörébe tartozó eseteket
18.5. Btk. 393.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
18.6. Btk. 394.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköz hamisításának elősegítésének vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
 19. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

19.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel 
összefüggésben követték el

19.2. Btk. 401.  § – Pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt 
az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

 20. Btk. XLI. Fejezet – a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
20.1. Btk. 407. § – Saját tőke csorbítása bűntette
20.2. Btk. 408. § – Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette
20.3. Btk. 410. § – Bennfentes kereskedelem bűntette
20.4. Btk. 411. § – Tőkebefektetési csalás bűntette
20.5. Btk. 412. § – Piramisjáték szervezése bűntette
20.6. Btk. 413. § – Gazdasági titok megsértésének vétsége

 21. Btk. XLII. Fejezet – a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
21.1. Btk. 415. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett, rossz minőségű termék forgalomba hozatala 

bűntette
21.2. Btk. 416. § (2) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett, megfelelőség hamis tanúsítása bűntette
21.3. Btk. 420. § – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntette és vétsége
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2. melléklet a 25/2013. (VI. 24. ) BM rendelethez

A Készenléti Rendőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények

 1. Btk. XIII. fejezet – az emberiesség elleni bűncselekmények
Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

 2. Btk. XIV. fejezet –– háborús bűncselekmények
Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

 3. Btk. XV. Fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
3.1. Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a)–k) pont – Emberölés bűntette, amennyiben annak sértettje vagy elkövetője 

a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja
3.2. Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a)–k) pont – Emberölés bűntette, ha a kettő vagy több befejezett emberölést 

ugyanazon elkövető térben és időben egymástól elkülönülten követte el
 4. Btk. XVI. Fejezet – az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények

4.1. Btk. 175. § – Emberi test tiltott felhasználásának bűntette és vétsége
 5. Btk. XVII. Fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

5.1. Btk. 176.  § (2)  bekezdés c)  pont és (4)  bekezdés – A  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek vagy 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, vagy 
e  bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-
kereskedelem bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el

5.2. Btk. 178.  § (2)  bekezdés c)  pont – Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 
birtoklása bűntette, vagy e  bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

5.3. Btk. 183. § (1) bekezdés – Kábítószer-prekurzorral visszaélés bűntette
 6. Btk. XVIII. Fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények

6.1. Btk. 190. § (1)–(5) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha annak nemzetközi jellege van
6.2. Btk. 190. § (3) bekezdés c) pont – Emberrablás bűntette, ha azt halált okozva követték el
6.3. Btk. 190. § (4) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha az szándékos emberölést is megvalósít
6.4. Btk. 191. § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntette, ha annak nemzetközi jellege van
6.5. Btk. 192. § – Emberkereskedelem bűntette és vétsége, ha annak nemzetközi jellege van

 7. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
7.1. Btk. 200. § – Kerítés bűntette, ha annak nemzetközi jellege van
7.2. Btk. 202. § – Kitartottság bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

 8. Btk. XXIII. fejezet – a környezet és a természet elleni bűncselekmények
8.1. Btk. 241. § (1) bekezdés c) pont – Környezetkárosítás bűntette, ha az három vagy több megyét érint, kivéve 

a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet
8.2. Btk. 242. § (2) bekezdés b) pont – Természetkárosítás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok 

hatáskörébe tartozó esetet
8.3. Btk. 250. § Radioaktív anyaggal visszaélés bűntette és vétsége
8.4. Btk. 251. § Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés bűntette
8.5. Btk. 252. § Atomenergia alkalmazásával visszaélés bűntette

 9. Btk. XXIV. fejezet – az állam elleni bűncselekmények
Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

 10. Btk. XXVI. Fejezet – az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
10.1. Btk. 282. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Bűnpártolás vétsége és bűntette, ha azt 
az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben követték el

 11. Btk. XXVII. fejezet – a korrupciós bűncselekmények
11.1. Btk. 290.  § (2)  bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az  elkövető az  (1)  bekezdésben meghatározott 

bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre 
jogosult személlyel kapcsolatban követi el, amennyiben annak elkövetője a  Btk. 459.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, vagy annak tagja

11.2. Btk. 290.  § (3)  bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az  elkövető az  (1), vagy (2)  bekezdésben foglalt 
bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja
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11.3. Btk. 290.  § (4)  bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az  elkövető az  (1)–(3)  bekezdés szerint büntetendő 
cselekményeket külföldi gazdálkodó részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban 
követi el, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet 
vezetője vagy annak tagja

11.4. Btk. 291. § (1)–(4) bekezdés – Vesztegetés elfogadásának bűntette, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, vagy annak tagja

11.5. Btk. 293.  § (1)–(3)  bekezdés – Hivatali vesztegetés bűntette, amennyiben annak elkövetője a  Btk. 459.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, vagy annak tagja

11.6. Btk. 294.  § (1)–(4)  bekezdés – Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, amennyiben annak elkövetője 
a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, vagy annak tagja

11.7. Btk. 295.  § (1)–(2)  bekezdés – Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette, amennyiben annak 
elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, vagy annak tagja

11.8. Btk. 296.  § (1)–(2)  bekezdés – Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette, 
amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője, 
vagy annak tagja

 12. Btk. XXVIII. fejezet – a hivatali bűncselekmények
12.1. Btk. 308. § – Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzésének bűntette

 13. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények
13.1. Btk. 314. § (1) és (2) bekezdés – Terrorcselekmény bűntette
13.2. Btk. 315. § (1) és (2) bekezdés – Terrorcselekmény bűntette
13.3. Btk. 317. § – Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása bűntette
13.4. Btk. 318. § (1) és (2) bekezdés – Terrorizmus finanszírozása bűntette
13.5. Btk. 320. § (1)–(3) bekezdés – Jármű hatalomba kerítése, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
13.6. Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, ha annak nemzetközi jellege van
13.7. Btk. 324. § – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § 

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja
13.8. Btk. 325. § (1) bekezdés c) pont, valamint (2) bekezdés c) pont és a (3) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel 

visszaélés bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet 
vezetője vagy annak tagja

 14. Btk. XXXI. Fejezet – a  nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni 
bűncselekmények
14.1. Btk. 326.  § (1)–(3) és (7)  bekezdés – Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette és 

vétsége
 15. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 331. § – Háborús uszítás bűntette
 16. Btk. XXXIII. fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények

16.1. Btk. 342.  § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az  e  mellékletben meghatározott 
bűncselekményekkel összefüggésben követik el

16.2. Btk. 343.  § – Közokirat hamisítás bűntette, ha azt az  e  mellékletben meghatározott bűncselekményekkel 
összefüggésben követték el

 17. Btk. XXXIV. fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
17.1. Btk. 353.  § (1) és (3)  bekezdés – Embercsempészés bűntette, ha bűnszervezet tagjaként, vagy annak 

megbízásából követték el, és annak felderítéséhez, nyomozásához más állammal történő együttműködés 
szükséges

17.2. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott 
embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

 18. Btk. XXXV. Fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
18.1. Btk. 365. § (4) bekezdés b) pont – Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi 

nyomozó hatóság illetékességi területén követték el
18.2. Btk. 365.  § (4)  bekezdés c)  pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 

személy sérelmére hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, 
ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el
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 19. Btk. XXXVI. fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények
19.1. Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak tárgya az állam, 

a  helyi önkormányzat, valamint az  országos kisebbségi önkormányzat, a  köztestület és a  közalapítvány 
tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, 
illetve hangarchívum

19.2. Btk. 370. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak elkövetője 
a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.3. Btk. 371. § (6) bekezdés – Különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.4. Btk. 372.  § (6)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, ha annak 
elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.5. Btk. 373. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 
459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.6. Btk. 374. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, ha 
annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak 
tagja

19.7. Btk. 375.  § (4)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet 
vezetője vagy annak tagja

19.8. Btk. 376.  § (6)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, ha 
annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak 
tagja

19.9. Btk. 377.  § (2)  bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés 
vétsége, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője 
vagy annak tagja

19.10. Btk. 379.  § (6)  bekezdés a)  pont – Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, ha annak 
elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

 20. Btk. XXXVIII. fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
20.1. Btk. 389.  § (2)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre elkövetett 

pénzhamisítás bűntette
20.2. Btk. 389.  § (3)  bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az  a  KR NNI kizárólagos hatáskörébe tartozó 

bűncselekmény elkövetésére irányul
20.3. Btk. 390.  § (1)  bekezdés – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az  a  KR NNI kizárólagos hatáskörébe 

tartozó bűncselekménnyel összefüggésben valósul meg
20.4. Btk. 391.  § (3)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű bélyegre elkövetett 

bélyeghamisítás bűntette
 21. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

21.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel 
összefüggésben követték el

21.2. Btk. 401.  § – A  pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt 
az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

 22. Btk. XLIII. Fejezet – tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
22.1. Btk. 422.  § (2)  bekezdés – Fedett nyomozó vagy a  bűnüldöző hatósággal, illetve titkosszolgálattal titkosan 

együttműködő személy kilétének vagy tevékenységének megállapítása céljából elkövetett tiltott adatszerzés 
bűntette

22.2. Btk. 423.  § (3)  bekezdés – Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértése 
bűntette

22.3. Btk. 424. § – Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés 
kijátszásának vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket
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3. melléklet a 25/2013. (VI. 24. ) BM rendelethez

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmények

 1. Btk. XV. fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
1.1. Btk. 165.  § (2)  bekezdés b) és c)  pont – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
1.2. Btk. 165.  § (3)  bekezdés – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette
1.3. Btk. 166. § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési 

szabályok megszegésével követték el
1.4. Btk. 166.  § (3)  bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a  veszélyhelyzetet előidéző vagy 

a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette
 2. Btk. XVII. fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

2.1. Btk. 176. § (2) bekezdés a) és b) pont, valamint a (3)–(4) bekezdés – Bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy 
közfeladatot ellátó személyként, e  minőséget felhasználva elkövetett kábítószer- kereskedelem bűntette, 
jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, vagy e  bűncselekmény 
elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette

2.2. Btk. 177. § (1)–(3) bekezdés – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy részére kábítószer kínálásával, átadásával elkövetett, illetve ilyen személy felhasználásával 
elkövetett kábítószer forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedés; oktatási, köznevelési, gyermekjóléti 
vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében 
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, továbbá jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett, 
bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e  minőséget felhasználva 
elkövetett, illetve e  bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatatásával megvalósított 
kábítószer-kereskedelem bűntette

2.3. Btk. 178.  § (2)  bekezdés a)  pont, (3)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos, 
vagy közfeladatot ellátó személyként, e  minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, 
illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer 
birtoklása bűntette

2.4. Btk. 178.  § (2)  bekezdés b)  pont, (3)  bekezdés – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 
birtoklása bűntette, illetve e  bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával 
megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

2.5. Btk. 179.  § (3) és (4)  bekezdés – Kábítószer birtoklása bűntette, vagy e  bűncselekmény elkövetéséhez 
szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

2.6. Btk. 182. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési 
magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, megszerzése, 
az  ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, illetve e  bűncselekmény 
elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése 
bűntette

2.7. Btk. 182. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési 
magatartás a  kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, 
vagy az  azzal való kereskedés, illetve e  bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök 
szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette

2.8. Btk. 182. § (3) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette
2.9. Btk. 182. § (3) bekezdés b) pont – Üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette
2.10. Btk. 185.  § (2)  bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel 

visszaélés bűntette
2.11. Btk. 185.  § (3)  bekezdés – Teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha azzal tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a  bűncselekményt tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy felhasználásával követik el

2.12. Btk. 186.  § (2)  bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a  bűncselekmény maradandó 
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy halált okoz

2.13. Btk. 186. § (3) bekezdés c) pont – Bűnszövetségben elkövetett egészségügyi termék hamisítása bűntette
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2.14. Btk. 186.  § (4)  bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a  hamis, meghamisított vagy 
Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék a  felhasználók számára széles körben válik 
hozzáférhetővé

2.15. Btk. 189. § (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű vagy értékű ártalmas közfogyasztási cikkre; bűnszövetségben 
vagy üzletszerűen elkövetett ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés bűntette

 3. Btk. XVIII. fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények
3.1. Btk. 190. § – Emberrablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.2. Btk. 191.  § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntette, kivéve a  KR NNI hatáskörébe tartozó 

eseteket
3.3. Btk. 192. § – Emberkereskedelem bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
3.4. Btk. 193.§ – Kényszermunka bűntette
3.5. Btk. 194. § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette

 4. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
4.1. Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés – Szexuális kényszerítés bűntette, ha azt tizennyolcadik, illetve 

tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el
4.2. Btk. 197. § (3) bekezdés a) pont – Szexuális erőszak bűntette, ha azt tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy sérelmére követik el
4.3. Btk. 197. § (3) bekezdés b) pontja – Szexuális erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy 

a nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt 
áll

4.4. Btk. 197. § (3) bekezdés c) pont – Szexuális erőszak bűntette, ha azonos alkalommal, egymás cselekményéről 
tudva, többen követik el

4.5. Btk. 197. § (4) és (5) bekezdés – Szexuális erőszak bűntette
4.6. Btk. 200.  § (3)  bekezdés – Üzletszerűen elkövetett kerítés bűntette, kivéve a  KR NNI hatáskörébe tartozó 

eseteket
4.7. Btk. 201. § (2) és (3) bekezdés – Prostitúció elősegítése bűntette
4.8. Btk. 202. § – Kitartottság bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
4.9. Btk. 203.  § (1) és (2)  bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az  elkövető 

a  tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik; tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt

4.10. Btk. 203.  § (3)  bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az  elkövető részben vagy 
egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki magát

4.11. Btk. 203. § (4) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az elkövető olyan bordélyházat 
tart fenn, vezet, vagy olyan bordélyház működéséhez szolgáltat anyagi eszközöket, amelyben tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy folytat prostitúciót

 5. Btk. XXI. Fejezet – az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
5.1. Btk. 215. § – A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette
5.2. Btk. 216. § – Közösség tagja elleni erőszak bűntette és vétsége

 6. Btk. XXII. fejezet – a közlekedési bűncselekmények
6.1. Btk. 232.  § (2)  bekezdés b)–d)  pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 

tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, ha azt légi járművel 
vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.2. Btk. 232.  § (4)  bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, ha azt légi járművel 
vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.3. Btk. 233.  § (2)  bekezdés b)–d)  pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy 
tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, ha azt légi 
járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.4. Btk. 233.  § (3)  bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos 
tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, ha azt légi 
járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el
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 7. Btk. XXVII. fejezet – a korrupciós bűncselekmények
7.1. Btk. 290. § – Vesztegetés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.2. Btk. 291. § – Vesztegetés elfogadása bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.3. Btk. 293. § – Hivatali vesztegetés bűntette és vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.4. Btk. 294. § – Hivatali vesztegetés elfogadása bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
7.5. Btk. 295.  § – Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette, kivéve a  KR NNI hatáskörébe tartozó 

eseteket
7.6. Btk. 296. § – Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe 

tartozó eseteket
7.7. Btk. 297. § – Vesztegetés feljelentésének elmulasztása bűntette
7.8. Btk. 298. § (1) és (3) bekezdés – Befolyás vásárlása bűntette
7.9. Btk. 299. § és 300. § (2) bekezdés – Befolyással üzérkedés bűntette

 8. Btk. XXVIII. Fejezet – a hivatali bűncselekmények
8.1. Btk. 301. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége
8.2. Btk. 302. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntette és vétsége
8.3. Btk. 303. § (1)–(3) bekezdés – Kényszervallatás bűntette és vétsége
8.4. Btk. 304. § (1) és (2) bekezdés – Jogellenes fogvatartás bűntette
8.5. Btk. 305. § – Hivatali visszaélés bűntette
8.6. Btk. 306. § – Közfeladati helyzettel visszaélés bűntette
8.7. Btk. 307. § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés bűntette

 9. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények
9.1. Btk. 316. § – Terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette
9.2. Btk. 320. § (1)–(3) bekezdés – Jármű hatalomba kerítésének bűntette, ha azt légi járműre követik el
9.3. Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet
9.4. Btk. 322.  § (2)  bekezdés b)  pont, valamint (3)  bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, 

illetve halált okozó közveszély okozása bűntette
9.5. Btk. 322.  § (5)  bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó gondatlan 

közveszély okozása vétsége
9.6. Btk. 323. § (1)–(5) bekezdés – Közérdekű üzem működésének megzavarása vétsége és bűntette
9.7. Btk. 324.  § (1)  bekezdés b)  pont – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a   

KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
9.8. Btk. 324. § (2) és (3) bekezdés – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR NNI 

hatáskörébe tartozó eseteket
9.9. Btk. 325.  §. (1)  bekezdés c)  pont, valamint (2)  bekezdés c)  pont – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 

bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
9.10. Btk. 325. § (3) és (5) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe 

tartozó eseteket
 10. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

10.1. Btk. 332. § – Közösség elleni uszítás bűntette
10.2. Btk. 338. § – Közveszéllyel fenyegetés bűntette, ha a fenyegetés az RRI illetékességi területére, az azon lévő 

objektumra, a  légiforgalmi szolgálat központi létesítményére, illetve a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtérre érkező, vagy onnan induló légi járműre vonatkozik

 11. Btk. XXXIII. fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények
11.1. Btk. 342.  § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az  e  mellékletben meghatározott 

bűncselekményekkel összefüggésben követik el
11.2. Btk. 343.  § – Közokirat hamisítás bűntette, ha azt az  e  mellékletben meghatározott bűncselekményekkel 

összefüggésben követték el
 12. Btk. XXXIV. fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

12.1. Btk. 353. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
12.2. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott 

embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul
12.3. Btk. 363. § – A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegésének bűntette és vétsége



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	104.	szám	 55579

 13. Btk. XXXV. fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
13.1. Btk. 365. § (3) bekezdés a) pont – Fegyveresen elkövetett rablás bűntette
13.2. Btk. 365.  § (3)  bekezdés f )  pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 

személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során elkövetett rablás bűntette
13.3. Btk. 365. § (4) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntette
13.4. Btk. 365. § (4) bekezdés b) pont – Jelentős értékre fegyveresen vagy felfegyverkezve vagy csoportosan vagy 

bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet
13.5. Btk. 365.  § (4)  bekezdés c)  pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 

személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen, felfegyverkezve, 
csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet

13.6. Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette
13.7. Btk. 367.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben, az  élet vagy a  testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos 

fenyegetéssel, hivatalos személyként e  minőség felhasználásával, illetve hivatalos megbízás vagy minőség 
színlelésével elkövetett zsarolás bűntette

 14. Btk. XXXVI. fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények
14.1. Btk. 370.  § (5)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a  KR NNI 

hatáskörébe tartozó eseteket
14.2. Btk. 370.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, 

üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal, zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette
14.3. Btk. 371. § (5) bekezdés – Különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette
14.4. Btk. 372. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette
14.5. Btk. 372.  § (6)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy 

üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette
14.6. Btk. 373. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette
14.7. Btk. 373.  § (6)  bekezdés b)  pont – Bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy kárt okozó csalás bűntette
14.8. Btk. 374. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette
14.9. Btk. 374. § (6) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette
14.10. Btk. 375.  § (3)  bekezdés a)  pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűntette
14.11. Btk. 375.  § (4)  bekezdés b)  pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával 

bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett csalás bűntette
14.12. Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette
14.13. Btk. 377.  § (2)  bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés 

vétsége, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet
14.14. Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette
14.15. Btk. 379. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette

 15. Btk. XXXVIII. fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
15.1. Btk. 389. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette
15.2. Btk. 389.  § (3)  bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az  bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás 

bűntettével összefüggésben valósul meg
15.3. Btk. 390.  § (1)  bekezdés – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az  bűnszövetségben elkövetett 

pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg
15.4. Btk. 391. § (3) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett bélyeghamisítás bűntette
15.5. Btk. 393.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel visszaélés bűntette
15.6. Btk. 394.  § (2)  bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési 

eszköz hamisítása elősegítésének vétsége
 16. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

16.1. Btk. 399-400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel 
összefüggésben követték el

16.2. Btk. 401.  § – A  pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt 
az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el
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 17. Btk. XLIII. Fejezet – tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
17.1. Btk. 423.  § (2)  bekezdés – Információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette, ha az  jelentős számú 

információs rendszert érint
17.2. Btk. 424.  § – Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha 

az jelentős számú információs rendszerrel összefüggésben valósul meg

4. melléklet a 25/2013. (VI. 24. ) BM rendelethez

A vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények

 1. Btk. XV. fejezet – az  élet, a  testi épség és az  egészség elleni bűncselekmények, ha azt a  hajózási tevékenységre 
vonatkozó előírások megszegésével követték el
1.1. Btk. 165. § (1)–(3) bekezdés – Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége és bűntette
1.2. Btk. 166. § (1)–(3) bekezdés – Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és bűntette

 2. Btk. XXII. fejezet – a közlekedési bűncselekmények
2.1. Btk. 232. § (1)–(4) bekezdés – A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette és vétsége, ha az a vízi 

közlekedés biztonságát veszélyezteti
2.2. Btk. 233. § (1)–(3) bekezdés – Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette és vétsége, ha azt 

a vízi közlekedés szabályainak megszegésével követték el
2.3. Btk. 236.  § (1)–(2)  bekezdése – Járművezetés ittas állapotban vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású 

úszólétesítménnyel követték el
2.4. Btk. 236.  § (3)  bekezdése – Járművezetés ittas állapotban bűntette, ha azt nem gépi meghajtású 

úszólétesítménnyel követték el
2.5. Btk. 237. § (1)–(2) bekezdés – Járművezetés bódult állapotban vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású 

úszólétesítménnyel követték el
2.6. Btk. 237.  § (3)  bekezdés – Járművezetés bódult állapotban bűntette, ha azt nem gépi meghajtású 

úszólétesítménnyel követték el
2.7. Btk. 238.  § – Járművezetés tiltott átengedésének vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású 

úszólétesítményre követték el
2.8. Btk. 239. § – Cserbenhagyás vétsége, ha azt vízi közlekedési balesettel érintett jármű vezetője követte el

 3. Btk. XXIII. Fejezet – a környezet és a természet elleni bűncselekmények
3.1. Btk. 241.  § – Környezetkárosítás vétsége és bűntette, ha az  elkövetés tárgya a  természetes vizek kincsei 

körébe tartozik
3.2. Btk. 242–243. § – Természetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei 

körébe tartozik
3.3. Btk. 244.  § – Állatkínzás vétsége és bűntette, ha az  elkövetés tárgya a  természetes vizek kincsei körébe 

tartozik
3.4. Btk. 246. § – Orvhalászat vétsége
3.5. Btk. 248.  § – A  hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bűntette, ha a  hulladék 

(veszélyes hulladék) elhelyezése természetes vizek és kincseik veszélyeztetésére alkalmas, illetve, ha 
a hulladékgazdálkodási tevékenységet a vízi közlekedéssel összefüggésben végzik

 4. Btk. XXXIII. Fejezet – a  közbizalom elleni bűncselekmények, ha az  elkövetés tárgya úszólétesítményhez vagy 
annak kezeléséhez szükséges képesítő okmányhoz, továbbá halászathoz, horgászathoz szükséges engedélyhez 
kapcsolódik
4.1. Btk. 342. § – Közokirat-hamisítás vétsége és bűntette
4.2. Btk. 344. § – Biztonsági okmány hamisítása vétsége
4.3. Btk. 345. § – Hamis magánokirat felhasználása vétsége
4.4. Btk. 346. § – Okirattal visszaélés vétsége
4.5. Btk. 347. § – Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette
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 5. Btk. XXXVI. Fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények
Ha az elkövetés tárgya vízi jármű, úszó munkagép, úszómű vagy ezek tartozéka:
5.1. Btk. 370. § (1)–(4) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette
5.2. Btk. 370.  § (5)  bekezdés b)  pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen 

vagy dolog elleni erőszakkal, illetve zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette
5.3. Btk. 371. § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bűntette
5.4. Btk. 372. § (1)–(4) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette
5.5. Btk. 372. § (5) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen 

elkövetett sikkasztás bűntette
5.6. Btk. 376. § (1)–(3) bekezdés – Hűtlen kezelés vétsége és bűntette
5.7. Btk. 377. § (1) bekezdés – Hanyag kezelés vétsége
5.8. Btk. 378. § – Jogtalan elsajátítás vétsége
5.9. Btk. 379. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette
5.10. Btk. 380. § – Jármű önkényes elvételének bűntette
Ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik:
5.11. Btk. 370. § (1)–(4) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette
5.12. Btk. 370.  § (5)  bekezdés b)  pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen 

vagy dolog elleni erőszakkal, illetve zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette
5.13. Btk. 371. § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bűntette
5.14. Btk. 372. § (1)–(4) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette
5.15. Btk. 372.  § (5)  bekezdés b)  pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, vagy 

üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette
5.16. Btk. 376. § (1)–(4) bekezdés– Hűtlen kezelés vétsége és bűntette
5.17. Btk. 379. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette

 6. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás
6.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel 

összefüggésben követték el
6.2. Btk. 401.  § – A  pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt 

az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el
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Az emberi erőforrások minisztere 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelete
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41.  §  i)  pontjában és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) és n)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet szerinti támogatásokat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: 2013. évi Kvtv.) 35.  § (1)  bekezdésében meghatározott nem állami köznevelési intézmény 
fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) igényelheti.

 (2) E  rendeletben meghatározott szabályok szerint illetik meg a  fenntartót a  Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi Kvtv.) 5.  mellékletének 
(a  továbbiakban: 2012. évi Kvtv. 5.  melléklet) 11. d)  pont da)–de) és dg)  alpontja szerinti jogcímeken, a  2013. évi 
Kvtv. 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatások.

2. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

2. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont da)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a  fenntartó a  fenntartásában 
lévő nevelési-oktatási intézmény 1–13. évfolyamán – szakiskola esetében a  9–10. évfolyamán – és a  szakképzési 
évfolyamokon a  nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.  § 25.  pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók 2013. október 1-jei 
becsült létszáma alapján igényelheti.

 (2) A  tankönyvtámogatás felhasználható az  Nkt. 4.  § 25.  pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók kis 
példányszámú tankönyveinek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen a  vak 
tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a  tankönyvvé nyilvánítás, 
a  tankönyvtámogatás, valamint az  iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 
(a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történő beszerzésének támogatására.

 (3) A tankönyvtámogatás igénylésének alapja a  tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a  tankönyvrendelésben 
érintett tanulók létszáma alapján a  2012. évi Kvtv. 8.  melléklet I. rész 4.  pont b)  alpontja szerinti normatív 
hozzájárulás fajlagos összege alapján biztosított támogatással csökkentett különbözete.

3. § (1) A  támogatási kérelmet az  1. és 2.  melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani. 
A  2.  mellékletet a  3.  melléklet szerinti intézményi adatlap alapján kell kitölteni. A  kitöltött intézményi adatlapot 
a  kérelem benyújtásától számított öt évig a  fenntartónak meg kell őrizni. A  vak és a  gyengénlátó tanulók 
tankönyveihez támogatást a  fenntartó, valamint az  OM rendelet 22.  § (13)  bekezdésében meghatározott Vakok 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a  vak és a  gyengénlátó tanulók részére 
az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint igényelheti.

 (2) A  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített 
összesítő jelentést 2013. július 19-éig fenntartónként, intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, 
nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

 (3) A miniszter a tankönyvtámogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítő jelentés 
alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a tankönyvtámogatás fenntartónkénti 
és intézményenkénti összegéről. A  miniszter döntését – a  kincstár egyidejű értesítésével – az  általa vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszik. A  miniszter döntését a  kincstár fenntartó 
székhelye szerint területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) írásban közli a fenntartóval.

 (4) A  tankönyvtámogatást a  fenntartó részére a  kincstár az  Igazgatóság útján a  miniszter utalványozását követően 
a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.
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3. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

4. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont db)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: felzárkóztatási támogatás) a  fenntartó 
a  fenntartásában lévő szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban, a  2012/2013. tanév január 1-jétől 
augusztus 31-éig tartó időszakban felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján igényelheti.

 (2) A  felzárkóztatási támogatás kizárólag szakiskolában, a  kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint 
szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz 
szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a  tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök 
beszerzésére, valamint működési jellegű kiadások – személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi 
kiadások, egyéb működési célú kiadások – fedezésére.

 (3) A felzárkóztatási támogatás összege 8000 Ft/hó/fő.
 (4) A  felzárkóztatási támogatás igénylésének alapja a  2012/2013. tanévre beiratkozott, tanulói jogviszonyban álló 

tanulók havi létszámadatainak január 1-jétől augusztus 31-éig vonatkoztatott matematikai átlaga. A  tanulók 
átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot (egy főre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

5. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap, és a 2013. évet tekintve a 2012/2013. tanév január–augusztus 
tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap 2013. június 28-áig történő kitöltésével lehet 
benyújtani.

 (2) A  kincstár a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig, fenntartó 
szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

 (3) A miniszter a felzárkóztatási támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített 
jelentés alapján, a  rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a  felzárkóztatási támogatás 
fenntartónkénti összegéről. A  miniszter döntését – a  kincstár egyidejű értesítésével – a  minisztérium honlapján 
közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

 (4) A  miniszter a  felzárkóztatási támogatásban részesült szakiskolákra és a  támogatási összegekre vonatkozó 
– fenntartónkénti és intézményenkénti – adatokat közli az államháztartásért felelős miniszterrel.

 (5) A fenntartó részére a felzárkóztatási támogatást a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően 
a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

4. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

6. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont dc)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: gyakorlati oktatás támogatása) a  fenntartó 
a  2012/2013. tanév 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-éig tartó, a  2013/2014. tanév 2013. szeptember 
1-jétől 2013. december 31-éig tartó időszakában a  szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet 
ellátó intézményegységben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanulók után igényelheti, akik 
a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt 
vesznek.

 (2) A  gyakorlati oktatás támogatása elosztásának alapja az  (1)  bekezdésben meghatározott intézményben, 
intézményegységben a  szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a  tizenegy–tizenkettedik 
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára legfeljebb 12 fős csoportban, 
legalább heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt 
vevő, a  2012/2013.  tanévre beiratkozott, tanulói jogviszonyban állók létszáma. Ha a  kilencedik évfolyamon 
nyelvi előkészítő oktatás vagy két tanítási nyelvű oktatás folyik, az  5.  mellékletben foglaltaknak megfelelően 
a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhető a gyakorlati 
oktatás támogatása, abban az  esetben, ha az  (1)  bekezdésben meghatározott intézmény, intézményegység 
pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.

 (3) A gyakorlati oktatás támogatásának egy tanulóra, egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg az 1000 Ft-ot.
 (4) A  támogatási kérelem kizárólag abban az  esetben nyújtható be, ha a  szakképesítésre előírt – megegyező 

tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakközépiskola pedagógiai programja részét képező, a  szakközépiskola 
kilenc–tizenkettedik évfolyamán végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos 
gyakorlati oktatás a  szakmai képzés idejébe a  szakmai programban meghatározottak szerint, a  hatályos Országos 
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Képzési Jegyzék előírásait figyelembe véve, a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27.  § (1)  bekezdése 
alapján beszámításra kerül.

 (5) A gyakorlati oktatás támogatása felhasználható
a) a szakmai orientációhoz és a szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó működési jellegű kiadások 

(személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) 
fedezésére és

b) a  gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a  tanulói képességek fejlesztését szolgáló, továbbá új vagy 
a  korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök létrehozására irányuló, illetve 
a  nyilvántartásukban már szereplő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek korszerűsítését 
megvalósító felújításhoz, fejlesztéshez.

7. § (1) A  támogatási kérelmet az  1., 6. és 7.  melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. január 1-jétől 2013. december 
31-éig terjedő időszakra legkésőbb 2013. június 28-áig lehet benyújtani.

 (2) A  támogatási kérelemhez csatolni kell az  intézményi nyilatkozatot a  6.  § (4)  bekezdésben meghatározott feltétel 
teljesítésére vonatkozóan.

 (3) A  kincstár a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig, fenntartó 
szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

 (4) A  miniszter a  gyakorlati oktatás támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, 
az  összesített jelentés alapján, a  rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt 2013. július 31-éig a  gyakorlati 
oktatás támogatásának fenntartónkénti összegéről. A  miniszter döntését – a  kincstár egyidejű értesítésével – 
a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

 (5) A  fenntartó részére a  gyakorlati oktatási támogatást a  kincstár az  Igazgatóság útján a  miniszter utalványozását 
követően a havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

5. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

8. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont dd)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: nem magyar állampolgár tanulók támogatása) 
a fenntartó a fenntartásában lévő iskola olyan, a 2013/2014. tanév I. félévében nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanulói becsült létszáma alapján igényelheti, akik megfelelnek az  Nkt. 92.  § (1)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek, feltéve, hogy a  tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik 
meg.

 (2) A nem magyar állampolgár tanulók támogatása nem haladhatja meg a 140 000 Ft/fő/év összeget.
 (3) A fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának a felére jogosult, ha a tanuló az adott tanítási félév 

lezárulta előtt elköltözik az iskola településéről vagy elhagyja Magyarország területét, és ezáltal tanulói jogviszonya 
az iskolával megszűnik. A nem magyar állampolgár tanulók támogatására való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló 
egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

 (4) A támogatás
a) 70%-a az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítő programok költségeire, 

a  célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, 
valamint az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport 
számára biztosított eszközök beszerzésére,

b) 30%-a az  ezzel a  feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a  tanuló családjával való rendszeres 
kapcsolattartásával összefüggő emberi erőforrások költségeire, valamint a programokkal összefüggő emberi 
erőforrások költségeire

fordítható.

9. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. szeptember 6-áig lehet benyújtani.
 (2) A  kincstár a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. október 4-éig 

fenntartónként, intézményi bontásban, megyénként összesítve nyomtatott és elektronikus formában megküldi 
a miniszter részére.

 (3) A  miniszter a  nem magyar állampolgár tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul 
vételével, az  összesítő jelentés alapján, a  rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. október 15-éig dönt 
a  nem magyar állampolgár tanulók támogatásának fenntartónkénti összegéről. A  miniszter döntését – a  kincstár 
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egyidejű értesítésével – a  minisztérium honlapján közzéteszik. A  miniszter döntését az  Igazgatóság írásban közli 
a fenntartóval.

 (4) A  fenntartó részére a  nem magyar állampolgár tanulók támogatását a  kincstár az  Igazgatóság útján a  miniszter 
utalványozását követően a  havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy 
összegben folyósítja.

6. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

10. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont de)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása) 
a  fenntartó a fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- vagy 
középfokú iskolai, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő olyan tanulók tankötelezettségének teljesítését 
szolgáló köznevelési feladat ellátásának biztosításához igényelheti, akiknek fekvőbeteg-ellátás keretében végzett 
tartós gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt
a) egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc,
b) csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt
tanóra időtartamban biztosított az  ismeretek szinten tartása, az  iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését 
szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az  intézmény rendelkezik a  szülő írásos hozzájárulásával 
a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére.

 (2) A  tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása tekintetében a  gyógykezelés folyamatosnak minősül abban 
az  esetben is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a  tanuló a  gyermekgyógyüdülőből, az  egészségügyi 
intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

 (3) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának mértéke tanulónként nem haladhatja meg
a) a  25 000 Ft/fő/év összeget, ha a  folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb 

negyvenegy naptári nap,
b) az 50 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb 

nyolcvankilenc naptári nap,
c) a 100 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

 (4) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre 
használható fel.

 (5) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülő 
– a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra történő – tervezés alapján történik.

11. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 9. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani.
 (2) A  kincstár a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 19-éig 

fenntartónként, intézményi bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában 
megküldi a miniszter részére.

 (3) A miniszter a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul 
vételével, az összesített jelentés alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2013. július 31-éig dönt a tartós 
gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegéről. A miniszter döntését – a kincstár egyidejű értesítésével – 
a minisztérium honlapján közzéteszik. A miniszter döntését az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

 (4) A fenntartó részére a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatását a kincstár az Igazgatóság útján a miniszter 
utalványozását követően a  havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy 
összegben folyósítja.

 (5) A 10. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített 11. melléklet szerinti összesítő adatlapot 
a fenntartó a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának felhasználását követő harminc napon belül, de 
legkésőbb 2014. január 31-éig megküldi a miniszternek.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, 
illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

12. § (1) A  2012. évi Kvtv. 5.  melléklet 11. d)  pont dg)  alpontja szerinti jogcímen, a  2013. évi Kvtv. 35.  § (1)  bekezdés 
a)–b)  pontjában meghatározott támogatást (a továbbiakban: BTM támogatás) a  fenntartó a  fenntartásában lévő 
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nevelési-oktatási intézményekben a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2012/2013. tanévi nyitó, október 1-jei közoktatási statisztikai létszáma alapján 
igényelheti.

 (2) A  BTM támogatás a  képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a  leszakadás 
megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire 
használható fel a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban.

 (3) A BTM támogatás összege legfeljebb 10 000 Ft/fő/év.

13. § (1) A támogatási kérelmet az 1. és 12. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2013. június 28-áig lehet benyújtani.
 (2) A  kincstár a  támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítő jelentést 2013. július 26-áig 

fenntartónként, intézményenkénti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában 
megküldi a miniszter részére.

 (3) A miniszter a BTM támogatás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés 
alapján, a  rendelkezésre álló forrás terhére 2013. augusztus 9-éig dönt a  BTM támogatás összegéről. A  miniszter 
döntését – a  kincstár egyidejű értesítésével – a  minisztérium honlapján közzéteszik. A  miniszter döntését 
az Igazgatóság írásban közli a fenntartóval.

 (4) A  fenntartó részére a BTM támogatást a kincstár az  Igazgatóság útján a miniszter utalványozását követően a havi 
normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg egy összegben folyósítja.

8. Közös rendelkezések

14. § (1) Az  e  rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmet a  fenntartó egy eredeti 
példányban postai úton nyújthatja be az Igazgatósághoz.

 (2) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a  támogatási kérelmet, amelyet a  beadási határidő utolsó napján 
éjfélig postára adtak.

 (3) Ha a  fenntartó a  támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási 
kérelmet nyújthat be a támogatási kérelem egyidejű pótlásával az elmulasztott határidőtől számított öt napon belül 
az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, amely az igazolási kérelem beérkezésétől számított három napon belül 
dönt az igazolási kérelemről.

 (4) Az e rendeletben meghatározott benyújtási határidők elmulasztása jogvesztő.
 (5) A kincstár szabályszerűségi szempontból megvizsgálja a támogatási kérelmet, és szükség esetén legfeljebb 8 napos 

határidő kitűzésével hiánypótlásra történő felhívást ad ki. Ha a  fenntartó a  felhívásnak nem tesz eleget, vagy azt 
nem megfelelően teljesíti, a  kincstár a  támogatási kérelmet a  miniszternek készítendő összesítő jelentésben nem 
szerepelteti, és a támogatási kérelmet visszaküldi a fenntartónak.

15. § (1) A támogatási kérelem benyújtásakor a fenntartó az 1. melléklet szerint nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelel.

 (2) A  kincstár a  miniszter döntését megelőzően vizsgálja a  fenntartónak az  Áht. 50.  § (1)  bekezdésében előírtaknak 
történő megfelelését.

16. § (1) A  támogatások fedezetét a  2013. évi Kvtv. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
jogcímcsoport biztosítja.

 (2) A támogatásokat a fenntartó 2013. december 31-éig használhatja fel.
 (3) Az igénylés és elszámolás alapját képező dokumentumokat a fenntartónak a benyújtástól számított öt évig meg kell 

őriznie.

17. § (1) Ha a fenntartó az Nkt.-ban meghatározott határidőig az  intézmény fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, 
megszüntetésével összefüggő döntést hoz, az  e  rendeletben foglaltakat – a  nem magyar állampolgár tanulók 
oktatásának támogatása kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az  intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a  fenntartó az  érintett intézmény vonatkozásában nem 
nyújthat be támogatási kérelmet. Az  intézmény jogutóddal történő megszűnése vagy átszervezése, illetve 
–  az  intézmény jogutód nélküli megszűnésének nem minősülő – fenntartói jogának átadása esetén a  támogatási 
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kérelmet a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben 
az esetben a támogatási kérelemhez a 13. mellékletet is csatolni kell.

 (3) Ha az  intézmény jogutóddal történő megszűntetésről, átszervezéséről, fenntartói jogának átadásról a  támogatási 
kérelem benyújtását követően születik döntés, e  tényről a  jogelőd intézmény fenntartója tájékoztatja a  kincstárt. 
A  támogatást a  jogelőd vagy jogutód intézmény fenntartója időarányosan használhatja fel a  támogatási célra, 
a támogatással a jogutód intézmény fenntartója számol el.

 (4) A  nem magyar állampolgár tanulók oktatásának támogatása esetében a  támogatási kérelmet az  intézmény 
átszervezésére, megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet nélkül a  támogatási feltételeknek 
megfelelő fenntartó nyújthatja be. A támogatással a támogatásban részesült fenntartó számol el.

18. §  A támogatás elszámolása a 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása keretében történik.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

  Balog zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

   
   

 

FENNTARTÓI ADATLAP 
Beküldendő az Igazgatósághoz az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel 
egy eredeti példányban, postai úton. 
  
A fenntartóra vonatkozó adatok: 
Megye: Fenntartó neve: 
Címe: Képviselő neve: 
Adószám: oooooooo o oo 
KSH-kód: ooooooo 
A számlavezető bank neve:  
Bankszámlaszám: oooooooo–oooooooo–oooooooo 
Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe: 
Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó fax száma: 
 
Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy  
a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági 
nyilvántartási szám, ha van)1: 

 

 
 
A fenntartó képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt 
előírásoknak megfelel. 
 
 
 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
P. H. 

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

fenntartó képviselője 
 
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell: 

– a 13. mellékletet, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő 
megszűnéséről már határozat született 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

1 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
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2. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 

FENNTARTÓI ADATLAP 
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 
neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás 
igényléséhez 
 
Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása” 
 

 A közoktatási 
intézmény 

A 2013/2014. tanévre becsült létszám    
 A) B) C)     

Sor- 
szám 

Neve OM 
azonosító-

ja 

Értelmi 
fogyatékos 

tanulók 

Vak 
tanulók 

Az Nkt. 4. § 
25. pontja 

alá tartozó –
az A és a B 
oszlopban 

nem jelzett – 
 SNI tanulók 

Létszám 
összesen 

Fizetendő 
összeg 

(egységár x 
megrendelt 

példányszám) 
(Ft) 

Összes  
létszám × a 
2012. évi 

Kvtv. 
8. melléklet 

I. rész 
4. pont 

b) alpontja 
szerinti 

normatív 
hozzájárulás 

(Ft) 

Igényelt 
támogatás 

a 
2013/2014. 

tanévre1 
(Ft) 

          
          
          
          
 
A sorok száma bővíthető. 
 
Az adatlapot a fenntartó – a 3. melléklet szerint, a fenntartó által elkészített, és a 
dokumentáció részeként a fenntartó által öt évig megőrzött intézményi adatlap alapján – tölti 
ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel! 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
P. H. 

......................................................... 
fenntartó 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1A tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a 2012. évi Kvtv. 8. melléklet I. rész 4. pont 
b) alpontja szerinti normatív hozzájárulással csökkentett összege. 
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3. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

INTÉZMÉNYI ADATLAP 
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 
neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás 
igényléséhez 
   
A fenntartó az intézményi adatlap alapján készíti el a 2. melléklet szerinti fenntartói 
igénylését. Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként 
öt évig megőrzi, az intézményi adatlapot az igénylés mellékleteként nem kell 
továbbítani!  
Az adatok valódiságáért a fenntartó felel! 
 
Megye: Fenntartó neve: 
Címe: Képviselő neve: 
KSH-kód:  
Adószám:  

A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok 
Az intézmény neve:  
OM azonosító száma: Az intézmény/előállító címe: 
Az előállító adószáma: 
Az intézmény kapcsolattartójának neve, 
telefonszáma: 

Az intézmény kapcsolattartójának e-mail 
címe: 

 
Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. 
törvény 8/D. §-a, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 
iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § (13) bekezdés 
szerint közreműködő útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló 
dokumentumot és a közreműködők által kiállított árajánlatot szükséges csatolni. 
 
 

Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A tankönyv 
kiadói kódja 

A tankönyv 
egységára 

(Ft) 

A tankönyv- 
igényt 

megalapozó 
tanulók száma 

2013/2014. 
tanév 

Megrendelt 
példányszám 
2013/2014. 

tanév 

Fizetendő 
összeg 

(egységár x 
megrendelt 

példányszám) 
(Ft) 

2012. évi 
Kvtv. 8. 
melléklet  

I. rész 4. pont  
b) alpontja 

pontja szerinti 
normatív 

hozzájárulás 
összesen (Ft) 

Igényelt 
támogatás 

a 2013/2014. 
tanévre:  

5. oszlop–6. 
oszlop (Ft) 

     _ _ 
     
     

Összesen:    
Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó mozgásszervi, a vakok kivételével az érzékszervi, a 
beszédfogyatékos, az autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, SNI tanulók 
részére. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A tankönyv 
kiadói kódja 

A tankönyv 
egységára (Ft) 

A tankönyv- 
igényt 

megalapozó 
tanulók száma 

2013/2014. 
tanév 

Megrendelt 
példányszám 
2013/2014. 

tanév 

Fizetendő 
összeg 

(egységár x 
megrendelt 

példányszám) 
(Ft) 

2012. évi 
Kvtv. 8. 
melléklet  

I. rész 4. pont  
b) alpontja 

szerinti 
normatív 

hozzájárulás 
összesen (Ft) 

Igényelt 
támogatás 

a 2013/2014. 
tanévre:  

5. oszlop–6. 
oszlop (Ft) 

     _ _ 
     
     
     
     
Összesen:    
 

Tankönyvek az Nkt. 4. § 25. pontja alá tartozó vak tanulók részére 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A tankönyv 
kiadói kódja 

A tankönyv 
egységára (Ft) 

A tankönyv- 
igényt 

megalapozó 
tanulók száma 

2013/2014. 
tanév 

Megrendelt 
példányszám 
2013/2014. 

tanév 

Fizetendő 
összeg 

(egységár x 
megrendelt 

példányszám) 
(Ft) 

2012. évi 
Kvtv. 8. 
melléklet  

I. rész 4. pont 
b) alpontja 

szerinti 
normatív 

hozzájárulás 
összesen (Ft) 

Igényelt 
támogatás 

a 2013/2014. 
tanévre:  

5. oszlop–6. 
oszlop (Ft) 

     _ _ 
     
     
     
     
Összesen:    
 
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen:                   Ft  
A sorok száma növelhető! Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének 
dokumentumaként öt évig megőrzi. Az adatok valódiságáért a fenntartó felel! 
          
Kelt: ................., .......... év .................. hó ......... nap 
 
P. H. 

........................................................ 
fenntartó 
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4. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. § (8) 
bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszámösszesítő lapja 
 
Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Felzárkóztató oktatás támogatása” 
 

 
 

Sorszám 

A köznevelési intézmény 1. 2.  

 
Neve 

 
OM azonosítója 

Összlétszám 
(2013. I–VIII. 
hónap átlaga) 

(fő) 

Igényelt 
támogatás= 

Összlétszám x 
8000 Ft x 8 (Ft) 

Az intézmény 
kapcsolattartójának 
neve, telefonszáma,  

e-mail címe 
      
      
      
      
      
      
X X Összesen   X 

 
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel! 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
 
P. H. 
 

........................................................ 
fenntartó 
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5. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 

Évfolyamok számozásának értelmezése 
 
Évfolyam Normál osztály Előkészítő évfolyammal indult osztály 

  9. 9–10. évf. normatíva — — — 
10. 9–10. évf. normatíva 9–10. évf. normatíva 
11. 11–12. évf. normatíva 9–10. évf. normatíva 
12. 11–12. évf. normatíva 11–12. évf. normatíva 
13.  11–12. évf. normatíva 
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6. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának 
igényléséhez 
 
Beküldendő az Igazgatósághoz 2013. június 28-áig egy eredeti példányban postai úton. 

A borítékra rá kell írni: „Gyakorlati oktatás támogatása” 

 

Fenntartó neve: ……………………………………………………… 
 

Az intézményekre vonatkozó adatok: 

Az 
intézmény 

neve 

OM 
azonosító 

Az igényléssel 
érintett intézmény 
(székhely) pontos 
címe (település, 
irányítószám, 

utca, házszám) 
Intézményi 

kapcsolattartó 
(neve, e-mail 

címe)* 

11. évfolyam 
tanulók  

létszáma (fő)** 

12. évfolyam 
tanulók  

létszáma (fő)** 

Az igénylés alapja: 
11–12. évfolyam 

létszámadatai 
összesen (fő) 

Intézmény 1      
Intézmény 2      
Intézmény 3      
Intézmény 4      
Intézmény 5      
  
* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre 
vonatkozó adatok. 
 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
 
P. H. 

........................................................ 
fenntartó képviselője 

(valamint jogutód fenntartó képviselője) 
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7. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 

Beküldendő az Igazgatósághoz 2013. június 28-áig egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Gyakorlati oktatás támogatása” 
 

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról 
 
Intézmény megnevezése: 
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 
Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy): 
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 
intézményben a szakközépiskola kilenc-tizenkettedik évfolyamán végrehajtott 
szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a 
szakmai képzés idejébe – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. §-ának (1) 
bekezdése alapján – a hatályos Országos Képzési Jegyzék előírásait figyelembe véve 
beszámításra kerül. 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
 
P. H. 

........................................................ 
képviselő aláírása 

(valamint jogutód képviselő 
      aláírása) 
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8. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

IGÉNYLŐLAP 

A nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatásához 
(Intézményenként kérjük kitölteni) 
 
Beküldendő 2013. szeptember 6-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Nem magyar állampolgár tanulók oktatásának támogatása” 
 

Sor- 
szám 

Az int. 
neve 

Az int. 
címe 

OM 
azonosító 

Az int. 
kapcsolat- 
tartójának 
neve, tel. 

száma, e-mail 
címe 

A 8. § (1) 
bek. szerinti 

tanulók 
becsült 

létszáma* 
a 

2013/2014. 
tanév  

1. félévében 
(fő) 

A 8. § (1) 
bek. szerinti 
tanulók után 

igényelt 
támogatás 
(140.000 

Ft/fő) 

A 8. § 
(3) bek. 
szerinti 
tanulók 
becsült 

létszáma* 
a 2013/2014. 

tanév  
1. 

félévében* 
(fő) 

A 8. § 
(3) bek. 
szerinti 

tanulók után 
igényelt 

támogatás 
(70.000 Ft/fő) 

A 8. § 
(1) bek. és (3) 
bek. szerinti 
tanulók után 

igényelt 
támogatás 

összesen (Ft) 

          
          

 
A sorok száma bővíthető. 
 
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen: ........................ Ft 
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel! 
 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
 
P. H. 
 

........................................................ 
fenntartó 

 
 
____________________ 
* Kérjük, tüntessék fel a létszámnál zárójelben, hogy az Nkt. 92. § (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontja teremti meg az igénylés jogalapját.  
 

Az igénylés és elszámolás alapját képező dokumentumokat a támogatási igény benyújtásától 
számított öt évig meg kell őrizni. 
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9. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

 

Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása” 
 

Fenntartói igénylés 
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás 
támogatása 
A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek): 
1. Neve: 
  Címe: 
2. Neve: 
  Címe: 
3. Neve: 
  Címe: 
A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe: 
A pedagógiai ellátás biztosításának módja:  
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású köznevelési intézményként 
működik, 
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító 
okiratában is! – kijelölt köznevelési intézményben alkalmazásban álló pedagógusok 
közreműködésével történik,  
c) köznevelési intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás 
alapján történik. 
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a köznevelési intézmény fenntartója és a klinika 
főigazgatója között kerül sor.  
A sorok száma szükség szerint bővíthető. 
A 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakban a tankötelezettség 
teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése 

  A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülők becsült 
létszáma (fő)   

Gyógykezelés 
várható 

időtartama 
(nap) 

Mozgásszervi, 
pulmonológiai, pszichiátriai 

megbetegedés (fő) 

Szív- és érrendszeri, daganatos, 
és egyéb megbetegedés (fő) 

Igényelt 
támogatás 

(Ft) 

22–41    

42–89    

90–    

Igényelt 
támogatás  
összesen (Ft): 
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A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függően – mellékelni 
kell: 
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát; 
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
gyermekgyógyüdülőben/ egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben 
köznevelési ellátás biztosítására kijelölt köznevelési intézmény alapító okiratát, továbbá – 
amennyiben az a köznevelési intézmény alapító okiratából nem derül ki – a feladat ellátására 
fordított, tervezett heti óraszámot; 
c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
gyermekgyógyüdülő/egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban 
közreműködő köznevelési intézmény együttműködési szándéknyilatkozatát, megállapodás-
tervezetét, a köznevelési intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat ellátásában 
közreműködő pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot. 
 
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 
 
P. H. 

............................................ 
fenntartó 
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10. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez  
 

      
      

 

Egyéni tanulói adatlap7 

Gyermekgyógyüdülők, egészségügyi 
intézmény, rehabilitációs intézmény P. H. 

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma: 
Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló 
................... tanórai foglalkozáson vett részt. 

A tanuló neve: 
felvétel napja: 
hazabocsátás napja: 
 
A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8 
A gyógykezelés időtartama: .................................. nap 
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs 
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás 
elszámolásához történő – név nélküli, statisztikai összesítést szolgáló – kezeléséhez 
hozzájárulok. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a nyilatkozat aláírása önkéntes. 
 

................................................................ ...................................................................... 
(hely, idő) (nagykorú tanuló, 

  vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője) 
 
 

Foglalkozás 
Témája, tartalma Megjegyzés 

időpontja (hó, nap) időtartama 
(perc)9 

        
        
        
        
 
A foglalkozások időtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... 
tanóra 
A foglalkozások megtartását igazolom: 
.................................................................... 

kezelőorvos v. Megbízottja 
 
 
 

_____________________________ 
6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülő, egészségügyi intézmény, 
rehabilitációs intézményben 2013. január 1. – 2013. december 31. között ellátott valamennyi 
tanuló esetében egytől kezdődően folyamatosan növekvő sorszámmal kell ellátni. 
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az 
esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló hazabocsátásakor – kell az adatlapot 
kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni. 

 
 

      
      

 

Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási 
naplóban vezetheti, a csoportban lévő tanulók egyéni tanulói adatlapjaira ebben az esetben 
csak az időpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni. 
8 A megfelelőt aláhúzással kell jelölni. 
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás időtartam nem 45 perc. 
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11. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai 
foglalkoztatás összesítő adatlapja10 

 
A támogatás felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-
éig meg kell küldeni a miniszternek. 
A borítékra rá kell írni: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása” 
 
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz 
támogatást kapott fenntartó adatai: 
Neve, címe, azonosítója: 
 
A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi 
intézmény/rehabilitációs intézmény adatai: 
Neve, címe, azonosítója: 
 
A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást 
végző pedagógusok: 

Sorszám Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma 
          
          
          
 
A 2013. január1.– 2013. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai: 
 

I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült: 

Gyógykezelés 
időtartama 

(nap) 

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő) 
Összesen Mozgásszervi, pulmonológiai, 

pszichiátriai megbetegedés (fő) 
Szív- és érrendszeri, daganatos, 

és egyéb megbetegedés (fő) 
22–41    

42–89    

90–     
 

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

egészségügyi intézmény főigazgatója        támogatott fenntartó képviselője 
 

 
 
 
 
II. Csoportos foglalkoztatásban részesült: 
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Gyógykezelés 
időtartama 

(nap) 

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő) 

Összesen Mozgásszervi, 
pulmonológiai, pszichiátriai 
rehabilitációban részt vettek 

Szív- és érrendszeri, daganatos, 
egyéb megbetegedés miatt 

ellátottak 
22–41    

42–89    

90–    
 
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap 
 

....................................................................... ............................................................... 
egészségügyi intézmény főigazgatója         támogatott fenntartó képviselője 

 

______________________________ 
10 Az összesítő adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell 
kitölteni, a sorok száma szükség szerint bővíthető. 

 
 

      
      

 

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai 
foglalkoztatás összesítő adatlapja10 

 
A támogatás felhasználását követő harminc napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-
éig meg kell küldeni a miniszternek. 
A borítékra rá kell írni: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása” 
 
A gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz 
támogatást kapott fenntartó adatai: 
Neve, címe, azonosítója: 
 
A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülő/egészségügyi 
intézmény/rehabilitációs intézmény adatai: 
Neve, címe, azonosítója: 
 
A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást 
végző pedagógusok: 

Sorszám Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma 
          
          
          
 
A 2013. január1.– 2013. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai: 
 

I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült: 

Gyógykezelés 
időtartama 

(nap) 

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fő) 
Összesen Mozgásszervi, pulmonológiai, 

pszichiátriai megbetegedés (fő) 
Szív- és érrendszeri, daganatos, 

és egyéb megbetegedés (fő) 
22–41    

42–89    

90–     
 

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

egészségügyi intézmény főigazgatója        támogatott fenntartó képviselője 
 

 
 
 
 
II. Csoportos foglalkoztatásban részesült: 
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12. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
nevelésének, oktatásának támogatása 
 
Beküldendő 2013. június 28-áig az Igazgatósághoz egy eredeti példányban, postai úton. 
A borítékra rá kell írni: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása 
 
Fenntartó neve:……………………………………………………………………………… 
 

 A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok 

Sor-
szám 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
nevelését, oktatását ellátó 

intézmény létszáma 

Intézménynév OM azonosító Létszám 
2012.10. 01. 

Várható létszám 
2013.10. 01.6 

Támogatás 
igénylésére 

jogosító 
számított létszám 
2012. 10. 01-jei 
tényleges, és a 
2013.10. 01-jei 
várható létszám 

matematikai 
átlaga7 

1.      
2.      
 Összesen:    

 
A sorok száma szükség szerint bővíthető.  
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért felel! 
 
Kelt: ...................., 2013. ......................... 
 
 
P. H. 

....................................................... 
fenntartó 

 
 
 
 
 
_____________________ 
6 2013. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2012/2013. tanév tényleges létszáma, és a 
2013/2014. tanévre történő beiskolázási adatok ismeretében tervezhető. 
7 Létszám és várható létszám adatának összege osztva kettővel. 
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13. melléklet a 43/2013. (VI. 24.) eMMI rendelethez

 
 

      
      

 

FENNTARTÓI NYILATKOZAT 
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény 

jogutódlással történt megszűnéséről* 
 
Fenntartó megnevezése: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
Alulírott ................................................................, a fenntartó képviseletében eljáró személy, 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenntartó ........................ számú 
határozatával az intézmény fenntartói jogát átadta/az intézményt jogutódlással 
megszüntette/az intézményt átszervezte1. 
 
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat 
gyakorolja:……………………………………………………………………………………… 
 
A jogutód intézmény megnevezése:…………………………………………………………… 
 
 
Kelt: ..........................., ............. év .............................. hó .......... nap 
 
P. H. 
 

........................................................................... 
fenntartó képviseletében eljáró 

személy aláírása 
 
 
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló 
 
P. H. 

.......................................................................... 
jogutód fenntartó képviseletében eljáró  

személy aláírása 
 
 
 
 
 
__________________ 
* Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről 
már határozat született. 
1 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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A vidékfejlesztési miniszter 54/2013. (VI. 24.) VM rendelete
a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló  
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (15)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) 
VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok és egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi 
határértékeit az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Egy adott szennyező anyagra meghatározott környezetminőségi határérték túllépése nem minősül 
az e rendeletben meghatározott előírások megszegésének, ha
a) bizonyítottan országhatáron átnyúló szennyezés következménye,
b) nem állt rendelkezésre hatékony intézkedés,
c) lefolytatták a  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyeztetési 
mechanizmusokat az érintett országgal és
d) figyelembe vették a  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a  határidő 
meghosszabbítására, a  kevésbé szigorú környezeti célkitűzésekre, illetve a  kivételes vagy ésszerűen előre nem 
látható természetes ok következménye esetére előírt rendelkezéseket.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetekben, a  vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
kormányrendeletben foglaltak alkalmazása mellett, az abban foglalt jelentéstételi követelményekkel összhangban, 
az  Európai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a  szükséges információkat, és a  vonatkozó vízgyűjtő-
gazdálkodási terv keretében a  határon átnyúló szennyezéssel kapcsolatban hozott intézkedésekről szóló 
összefoglalót.
(4) Ha az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott környezetminőségi határérték éves átlagának, vagy a maximálisan 
megengedhető koncentrációjának túllépése következik be, akkor a higany és vegyületei, a hexaklór-benzol, továbbá 
a  hexaklór-butadién szerinti szennyező anyagok esetében a  vízre vonatkozó határértékek helyett az  1.  melléklet 
3. pontja szerinti környezetminőségi határértékeket kell alkalmazni, és ezzel összefüggésben legalább évi két mérést 
kell elvégezni a biótában.
(5) Az  1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott elsőbbségi anyagok jelenlétének hosszú távú tendencia 
elemzéséhez a biótában, illetve üledékben a környezetvédelmi hatóság legalább 3 évente monitoringot folytat le 
a bennük felhalmozódó anyagokra. A környezetminőségi határérték túllépése esetén intézkedést kell hozni annak 
biztosítására, hogy ezek a koncentrációk ne emelkedjenek az 1. mellékletben meghatározott határértékek fölé.”

2. §  A VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  keveredési zónát a  bevezetési pontokkal szomszédosan úgy kell kijelölni, hogy az  a  bevezetési pontok 
közvetlen környezetére korlátozódjon és a  kiterjedése – az  engedélyezetten bevezetett szennyezőanyag-
koncentráció mértékének figyelembevételével – a  lehető legkisebb legyen, továbbá a  bevezetési pont 
szennyezőanyag-koncentrációjára és a szennyezőanyag-kibocsátási feltételekre tekintettel is arányos legyen.”

3. §  A VM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat D:35 mezőjében a „Σ=0,003” szövegrész helyébe 
a „Σ =0,03” szöveg lép.

4. §  A VM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A VM rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 54/2013. (VI. 24.) VM rendelethez

 1.  A VM rendelet 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. VÍZMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK VÍZFOLYÁSOKRA

  Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus

 A B C D E F G H I

1  Fizikai-kémiai jellemzők Hegyvidéki és 

dombvidéki kisvízfolyások 

felső szakaszai (1, 2, 4, 8 

típusok)

Hegyvidéki és 

dombvidéki 

kisvízfolyások (3, 5, 9 

típusok)

Dombvidéki 

közepes 

vízfolyások és 

nagy folyók (6, 7, 

10 típusok)

Síkvidéki 

kisvízfolyások 

(11,12,15,18 

típusok)

Síkvidéki 

közepes és 

nagy folyók 

(13,14,19,20 

típusok)

Síkvidéki, pangó 

vizű vízfolyások 6 

(16, 17 típusok)

Síkvidéki, 

szerves 

mederanyagú 

vízfolyások 

(21, 22 

típusok)

Duna hazai 

szakasza (23, 24, 

25 típusok)

2  pH Szilikátos: 6-8; 
Meszes: 6.5-9

6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-9 6,5-8,5

3  Vezetőképesség (μS/cm) Szilikátos: <500 
Meszes: <900

<900 <700 <1000 <900 <1200 <1000 <700

4  Klorid (mg/l) <50 <50 <50 <60 <60 <60 <60 <40

5  Oxigéntelítettség (%) 85- 90 80-110 70-120 60-130 70-120 50-130 60-130 70-120

6  Oldott oxigén (mg/l) >8 >7 >7 >6 >7 >5 >6 >7

7  BOI5 (mg/l) <3 <3,5 <4 <4 <4 <4 <4 <3

8  KOIcr (mg/l) <15 <20 <25 <30 <25 <40 <40 <15

9  NH4-N (mg/l) <0,1 <0,2 <0,3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,2

10  NO2-N (mg/l) <0,04 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,03

11  NO3-N (mg/l) <3* <3* <3 <2 <2 <1 <2 <2

12  Összes N (mg/l) <4* <4* <4 <3 <3 <3 <3 <3

13  PO4-P (mg/m3) <30**  
>80*

<50**  
<100*

<50**  
50-100

<200 <120 <100 <150 <80

14  Összes P (mg/m3) <80**  
>150*

<100**  
<200*

<100  
<200

<400 <250 <200 <300 <150

1.2. Megjegyzés az 1.1. ponthoz:
  * Az érték túllépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vízfolyás alsóbb szakaszára előírt célállapot biztosításához szükséges.
** Ha a befogadó állóvíz, illetve tározás esetén (ha a tartózkodási idő a 14 napot meghaladja) a szigorúbb határértéket kell elérni.”
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 2.  A VM rendelet 2. melléklet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.3. VÍZMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK ÁLLÓVIZEKRE
 Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1 fizikai-kémiai jellemzők  bánya 

tó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2  a-klorofill mg/m3 <10 <30* <30* <30 - - <25* <30 <30 <20* <30* <30 <25* <40 <30 <50 <15

3  átlátszóság* cm >200 - - >150 - - >100 >100 - - - >80 - >80 >100 >80 -

4  pH* 7,8-9,2 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 - - 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5 7,2-8,8 7,2-8,8 7,2-8,8 7,2-8,8 7,2-8,8 7,2-8,8 7,8-9,2

5  vezetőképesség* μS/cm <1500 <1500 <1500 <1500 >3000 >3000 >1000 >1000 >1000 >1000 <900 <900 <900 <900 <900 <500 <800

6  oldott O2* mg/l 7,5-10,5 - - 7-11 - - - 7-11 7-11 7-11 - 7-11 - 7-11 7-11 7-11 7,5-10,5

7 oxigéntelítettség* % 80-120 - - 70-130 - - - 70-130 70-130 70-130 - 70-130 - 70-130 70-130 70-130 80-120

8  BOI5 mg/l <3 <6 <6 <6 - - <4 <4 <3,5 <4 <4 <5 <5 <4 <5 <3 <2,5

9  KOICr mg/l <40 >40 >40 >40 - - >40 <80 <80 >35 >35 <40 >35 <40 <40 <25 <30

10  NH4-N mg/l <0,05 <0,3 <0,3 <0,3 - - <0,3 <0,3 <0,3 <0,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,1 <0,05

11  NO3-N mg/l <0,6 <0,3 <0,3 <0,4 - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,4 <0,5 <0,06

12  ÖN mg/l <1,5 <3 <3 <3 - - <2,5 <2,5 <3 <3 <3 <2,5 <3 <2,5 <2,5 <1,5 <1,4

13  PO4-P mg/l <0,01 <0,25 <0,25 <0,12 - - <0,08 <0,15 <0,08 <0,08 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,01

14  ÖP mg/l <0,05 <0,5 <0,5 <0,3 - - <0,15 <0,25 <0,2 <0,2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,25 <0,3 <0,12

1.4. Megjegyzés az 1.3. ponthoz * = nyílt vízben
A vízinövényzettel benőtt tavakban oldott oxigén és oxigéntelítettség esetében a nagy változékonyság miatt határérték nincs.
Kifejezetten szikes tavak esetében csak vezetőképességre van alsó határérték.
A felkeveredni képes nyíltvizes tavakra a változó lebegőanyag koncentráció miatt nincs az átlátszóságra határérték.”
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2. melléklet az 54/2013. (VI. 24.) VM rendelethez
„3. melléklet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelethez

Egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékei:

A B

1.
Egyéb specifikus szennyező anyag

90%-os tartóssági értékek alapján
(µg/l)

2. Oldott cink 75

3. Oldott réz 10

4. Oldott króm 20

5. Arzén 20

                 ”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a Kormány 2013. II. félévi munkatervéről

A Kormány a 2013. december 31-ig terjedő időszak munkaterveként az e határozat mellékletében meghatározott 
feladatoknak az ott megjelölt ütemezését fogadja el.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1354/2013. (VI. 24. ) Korm. határozathoz

 1.  A Kormány 2013. júliusi ülései
1.1.  Előterjesztés a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és ezzel összefüggő egyes büntetőjogi tárgyú 

törvények módosításáról
Felelős: KIM

1.2. Előterjesztés a  Külügyminisztérium meglévő nyílt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver 
összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás 
ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan a  minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
Felelős: KüM

1.3. Előterjesztés a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM

1.4. Előterjesztés a 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a hiány-szakképesítésekről szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: NGM

1.5.  Előterjesztés a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint 
a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

1.6.  Előterjesztés az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

1.7.  Előterjesztés a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NGM

 2.  A Kormány 2013. augusztusi ülései
2.1.  Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról
Felelős: EMMI

2.2.  Előterjesztés az  egyes szociális és gyermekjóléti, valamint a  gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról
Felelős: EMMI

2.3.  Előterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: EMMI
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2.4.  Előterjesztés az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről, valamint egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról
Felelős: KIM

2.5.  Előterjesztés a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényről
Felelős: KIM

2.6.  Előterjesztés a szomszédjogok és telki szolgalmak egyes különös szabályairól szóló törvényről
Felelős: KIM

2.7.  Előterjesztés a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényről
Felelős: KIM

2.8.  Előterjesztés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvényről
Felelős: KIM

2.9.  Előterjesztés egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Felelős: KIM

2.10.  Előterjesztés a kormányablakok rendszerének fejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
Felelős: KIM

2.11.  Előterjesztés a Magyarország 2012. évi központi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényről
Felelős: NGM

2.12.  Előterjesztés az  ipari létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló Korm. 
rendeletről
Felelős: NGM

2.13.  Előterjesztés az  egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt 
átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet, a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet, valamint a  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és 
tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

2.14.  Előterjesztés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM

2.15.  Előterjesztés az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosításáról
Felelős: VM

 3.  A Kormány 2013. szeptemberi ülései
3.1.  Előterjesztés a tűz elleni védekezés hatékonyságát növelő törvénymódosításokról

Felelős: BM
3.2.  Előterjesztés a támogatott döntéshozatalról szóló törvényről

Felelős: EMMI
3.3.  Előterjesztés az  Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 

módosításáról
Felelős: KüM

3.4.  Előterjesztés a kormányablakokról szóló Korm. rendeletről
Felelős: KIM

3.5.  Előterjesztés az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, továbbá az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény módosításáról
Felelős: NFM

3.6.  Előterjesztés az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM

3.7.  Előterjesztés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
Felelős: NGM
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3.8.  Előterjesztés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényről
Felelős: NGM

3.9.  Előterjesztés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényt megalapozó egyes törvények 
módosításáról
Felelős: NGM

3.10.  Előterjesztés az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
Felelős: NGM

3.11.  Előterjesztés a fémkereskedelemről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM

3.12.  Előterjesztés a  természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) 
Korm. rendelet módosításáról
Felelős: VM

 4. A Kormány 2013. októberi ülései
4.1.  Előterjesztés az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

Felelős: BM
4.2.  Előterjesztés a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakértői tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről, valamint a  bejelentésre és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról 
szóló Korm. rendeletről
Felelős: BM

4.3.  Előterjesztés a  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és 
a  tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: BM

4.4.  Előterjesztés a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális 
szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: BM

4.5.  Előterjesztés a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM

4.6.  Előterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Felelős: EMMI

4.7.  Előterjesztés a társadalmi felzárkózási törvényről
Felelős: EMMI

4.8.  Előterjesztés a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
módosításáról
Felelős: KIM

4.9.  Előterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásáról szóló törvényről
Felelős: KIM

4.10.  Előterjesztés a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KIM

4.11.  Előterjesztés az  Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KIM

4.12.  Előterjesztés a megújuló energiáról, valamint az energiahatékonyságról szóló törvényről
Felelős: NFM

4.13.  Előterjesztés a  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény, 
az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, a  magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról
Felelős: NGM

4.14.  Előterjesztés a  szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a  vizsgaszervezési 
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM
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 5. A Kormány 2013. novemberi ülései
5.1. Előterjesztés a  Rendőrség szerveiről és a  Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 

(XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM

5.2.  Előterjesztés a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM

5.3.  Előterjesztés egyes kormányrendeleteknek az  új Polgári törvénykönyv hatálybalépése miatt szükséges 
módosításáról
Felelős: BM

5.4.  Előterjesztés az  építészeti-műszaki tervezési munkadíj legalacsonyabb és legmagasabb irány-díj 
meghatározásának módszeréről szóló Korm. rendeletről
Felelős: BM

5.5.  Előterjesztés az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők szakmai továbbképzésével és ennek keretében teljesítendő építésügyi vizsgájával/
beszámolójával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
Felelős: BM

5.6.  Előterjesztés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
Felelős: EMMI

5.7.  Előterjesztés a  felsőoktatás finanszírozásával és gazdálkodásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: EMMI

5.8.  Előterjesztés a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről szóló Korm. rendeletről
Felelős: EMMI

5.9.  Előterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Felelős: EMMI

5.10.  Előterjesztés az állami repülések céljára szolgáló repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: HM

5.11.  Előterjesztés a honvédelmi célból létfontosságú infrastruktúra védelméről szóló Korm. rendeletről
Felelős: HM

5.12.  Előterjesztés a  tartós külszolgálatról és az  ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet módosításáról
Felelős: KüM

5.13.  Előterjesztés a büntetések, az intézkedések és egyes kényszerintézkedések végrehajtásáról szóló törvényről
Felelős: KIM

5.14.  Előterjesztés a büntetések, az  intézkedések és egyes kényszerintézkedések végrehajtásáról szóló törvénnyel 
összefüggő egyes törvények módosításáról
Felelős: KIM

5.15.  Előterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásával kapcsolatos végrehajtásról szóló Korm. rendeletről
Felelős: KIM

5.16.  Előterjesztés a fogyasztókkal kötött szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről
Felelős: KIM

5.17.  Előterjesztés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
Felelős: NFM

5.18.  Előterjesztés a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: NFM

5.19.  Előterjesztés a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM
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5.20.  Előterjesztés egyes pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról
Felelős: NGM

5.21.  Előterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról
Felelős: NGM

5.22.  Előterjesztés a turizmusról és a vendéglátásról szóló törvényről
Felelős: NGM

5.23.  Előterjesztés a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a  Kormány egyedi döntésével nyújtható 
támogatások részletes szabályairól szóló 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NGM

5.24.  Előterjesztés a  fogyasztói csoportok működéséről szóló Korm. rendeletről és a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NGM

5.25.  Előterjesztés az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

5.26.  Előterjesztés az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
Felelős: VM

 6.  A Kormány 2013. decemberi ülései
6.1.  Előterjesztés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 

Korm. rendelet módosításáról
Felelős: BM

6.2.  Előterjesztés a  nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: EMMI

6.3.  Előterjesztés a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
Felelős: KIM

6.4.  Előterjesztés a megújuló energiáról, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
Korm. rendeletről
Felelős: NFM

6.5.  Előterjesztés az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM

6.6.  Előterjesztés az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Felelős: NFM

6.7.  Előterjesztés az  adómentes juttatásnak minősülő, szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó 
közlekedési kedvezményekről szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM

6.8.  Előterjesztés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról
Felelős: NGM

6.9.  Előterjesztés a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról
Felelős: NGM

6.10.  Előterjesztés a  költségvetési szerveknél és az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM

6.11.  Előterjesztés a vendéglátás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletről
Felelős: NGM
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A Kormány 1355/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

A Kormány az állampolgárok túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatban történő tájékoztatása érdekében felhívja
 1.  a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási 

tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 2.  a közigazgatási és igazságügyi minisztert a címzettek részére megküldendő – személyes adatot nem tartalmazó – 
miniszterelnöki levelek nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3.  a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  címzettek részére megküldendő miniszterelnöki levelek 
megszemélyesítésével, a  küldemények összeállításával, a  borítékok nyomdai előállításával és a  címzettek részére 
való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (5)  bekezdésében, továbbá 
153.  §-ában biztosított jogkörében az  1.  mellékletben részletezettek szerint a  központi költségvetési szervek 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 81  185,1 millió forint, 2012. évi 
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványából 
2048,3  millió forint, a  társadalombiztosítási költségvetési szervek 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványából 326,2 millió forint visszahagyását engedélyezi azzal, hogy a  visszahagyott előirányzat-
maradványokból 53 127,6 millió forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem 
lehet. A visszahagyott maradványból a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz 1. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

ezer forintban

visszahagyásra 
javasolt

további intézkedésig fel 
nem használható 

maradvány
Országgyűlés 217 317 217 200 117
Közbeszerzési Hatóság  795 400 795 400 0
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete                  1 855 622 1 855 622 0
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 12 100 12 100
Köztársasági Elnökség 147 592 123 301 24 291
Alkotmánybíróság 98 895 98 895
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala                                      39 259 39 259
Állami Számvevőszék                                        450 891 300 000 150 891
Bíróságok                     2 068 805 2 068 100 705
Ügyészség                         1 360 747 972 100 388 647
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium                                   4 492 214 587 195 3 905 019
Miniszterelnökség           702 209 702 209 0
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                             10 559 10 559
Vidékfejlesztési Minisztérium          10 345 624 1 492 200 8 853 424
Honvédelmi Minisztérium                                 1 003 000 1 003 000
Belügyminisztérium                                  4 478 861 3 260 643 1 218 218
Nemzetgazdasági Minisztérium  6 561 218 5 086 104 1 475 114
Nemzeti Adó- és Vámhivatal                               1 406 440 1 406 440
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                   8 669 834 5 043 463 3 626 371
Külügyminisztérium           158 474 39 636 118 838
Uniós Fejlesztések             26 127 466 26 127 466
Emberi Erőforrások Minisztériuma              10 342 509 5 907 108 4 435 401
Gazdasági Versenyhivatal 413 519 413 519 0
Központi Statisztikai Hivatal                      57 219 57 219
Magyar Tudományos Akadémia                                  1 222 272 1 222 272 0
Magyar Művészeti  Akadémia                                      195 409 195 409 0
Összesen 83 233 455 30 281 481 52 951 974
Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 55 598 55 598
E. Alap Egészségbiztosítási költségvetési szervek 270 587 150 587 120 000
Mindösszesen: 83 559 640 30 432 068 53 127 572

2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és 
meghiúsult maradványból

Fejezet

2012. évi 
kötelezettségvállalással nem 

terhelt és meghiúsult 
maradvány
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2. melléklet az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz 2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

I. Országgyűlés
1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 217 200
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -217 200
5 Közbeszerzési Hatóság

1 Közbeszerzési Hatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -700 613
2 Felhalmozási kölségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -82 187
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -12 600
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 307 400
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -307 400
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 165

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -45

II. Köztársasági Elnökség
1 Köztársasági Elnöki Hivatal

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 100

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

3 Államfői Protokoll kiadásai
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 636
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -29 100

V. Állami Számvevőszék
1 Állami Számvevőszék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -83 400

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

1
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -216 600

VI. Bíróságok
1 Bíróságok

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 068 100

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 068 100

VIII. Ügyészség
1 Ügyészségek

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 972 100

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -972 100

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -98

8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -110 406
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -3 016
9 Kutatóintézetek

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -128 536

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -166 080

12 Balassi Intézet 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -61

2
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -23 181
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 259 010

9 Összkormányzati  kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -422
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -19 299

17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 158
18 Jogi segítségnyújtás

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -15 211

20 Bűncselekmény áldozatainak kárenyhítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 036
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 593

26 Központi informatikai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -16 732
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -14 392

29 Központi e-közigazgatási feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 588
30 Uniós projektek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -8 626

3
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

31 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -34 360
38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -83

39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten-projekt
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -44
41 Ludovika Campus

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 400 000

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Európai Területi Társulások támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 896

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 711

25 Fejezeti általános tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -466
XI. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnökség
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 712 292

9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 000
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -12 886

2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -57

4
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4 958
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -11

16 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -100 000
17 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90 800

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 192 200

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Árfolyamkockázat, és egyéb EU által nem térített kiadások

1 Uniós programok árfolyam-különbözete
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -300 000
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 192 200

XIV. Belügyminisztérium
1 Belügyminisztérium igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 193

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 335

5 Büntetés-végrehajtás
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 945 500
6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -32 614

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -2 643

5
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

8 Alkotmányvédelmi Hivatal
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 000
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 024

10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 169
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -568
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 971 600

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 111 000

17 Vízügyi Igazgatóságok
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -20 628
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -11 013

32 Építésügyi célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -77 699
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -10 768
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -166 492

39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 292
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 538

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -411
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

44 Közfoglalkoztatás támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -238
46 Építésügyi feladatok

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 819

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 000

52 Szociális Családiház-építési Program támogatása
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -569
54 Technikai aznosító maradvány rendezéséhez

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -677

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -19

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása

5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 650
4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -207

3 Beruházás
4 Közbiztonsági beruházások

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -278

8 Közösségi programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 472
9 Szolidaritási programok

1 Európai Menekültügyi Alap
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -31 248
2 Integrációs Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -31 729

7
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

3 Visszatérési Alap
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -24 255
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -6 575
4 Külső Határok Alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -50 035

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -91 354

5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 155
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -19 839

10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -28
11 Duna Művész Együttesek támogatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 000

12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 789 560
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -160 000
8 Magyar Államkincstár 

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 000

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200 000

9 Nemzetgazdsági Tervezési Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -370 519
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -94 031
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 000

8
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45 000

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -43 747

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
10 Szervezetátalakítási alap

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 091 000

51  Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 000 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 240 000
XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium központi igazgatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105 552
2 Külképviseletek Igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29 370

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Állami Protokoll

1 Államfői Protokoll támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -39 636
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 153 283
5 Egyetemek, főiskolák

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 379 930

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 460

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000

9
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A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

11 Közgyűjtemények
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 800
12 Művészeti intézmények

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62 600

13 Sportintézmények
2 Nemzeti Sportközpontok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -120 229

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 870 229

14 Országos Mentőszolgálat
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 378 900
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 200

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -3 148
5 Egyéb feladatok támogatása

20 Maradvány elszámolás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -98 600
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -16 852
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 245 800
13 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 401 300
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -13 828

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -28 851

10
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -14 493
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 581
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -10 875

23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 000

30 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 407 800

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 535 844

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 600
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -10 175
39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -124 759

46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 554 446
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -105 175

11
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 563
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -27 491
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 740

60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok
6 Nemzeti Civil Alapprogram

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -180 111

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -342 619

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -70 900

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek

3 Infrastruktúra fejlesztés
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 189 884
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Központi Kiadványok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 503
8 Lendület program maradványa

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -9 907

9 Fiatal kutatók pályázatos támogatása maradványa
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -14 281
10 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -4 360

11 Nemzetközi tagdíjak
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -650

12
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2. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

12 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -21 064
13 Szakmai feladatok teljesítése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -38 952

15 Központi kezelésű felújítások
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -7 667
16 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 091 500

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 
1 MMA Titkársága

1 MMA Titkárság Igazgatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -90 765
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -3 404
2 MMA köztestületi feladatok

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 139 185

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Magyar Művészetek Háza Programok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -8

5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8
9 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -45 000

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 

3 Adósságkezelés költségei 32 000

13
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A Kormány 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 

36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok 
ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek.

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján intézkedjen, hogy az  1.  mellékletben felsorolt 
önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
(a továbbiakban: szerződés) – 2013. október 31-ig – megkötésre kerüljön.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a  szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti jóhiszemű eljárásnak, 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat az  ingatlanra 
vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint 
adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – 
tartalmazzák azt is, hogy
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
d) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az önkormányzat vállalja, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában írt kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő évtől 
kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget és tájékoztatja az MNV Zrt.-t;

f ) amennyiben az  önkormányzat az  e)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül mint késedelmi kötbért megfizetni;

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

h) ha az  önkormányzat a  g)  pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az   
MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el azzal, hogy az  önkormányzat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni;

i) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az  MNV Zrt. csak olyan önkormányzatokkal kössön szerződést, amelyek a  szerződés aláírásának időpontjában 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősülnek, 
és ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolják, vagy nyilatkoznak arról, hogy szerepelnek 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és amelyek az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkeznek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a 1–4. pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáért
Határidő: 2013. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz

Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Abasár Község 
Önkormányzata

Abasár 841/2 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
parkoló és szociális 
helyiségek kialakítása

kivett épület, 
udvar

1762

2.
Balatonföldvár Város 
Önkormányzata

Balatonföldvár 1565/4 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közút bővítése

kivett udvar 156

3.
Balatonföldvár Város 
Önkormányzata

Balatonföldvár 1565/5 hrsz.
1/1

településüzemeltetés / helyi 
közút bővítése

kivett udvar 172

4.
Balatonfüred Város 
Önkormányzata

Balatonfüred 2782 hrsz.
1/1

közművelődési 
tevékenység támogatása / 
helytörténeti múzeum

kivett lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület

863

5.
Battonya Város 
Önkormányzata

Battonya 3084 hrsz.
1/1

szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatásokról való 
gondoskodás / szociális 
nappali ellátás szervezési 
feladatainak biztosítása, 
családsegítő feladatok 
ellátása, átmeneti otthon 
kialakítása

kivett irodaház 1451

6.
Bátaszék Város 
Önkormányzata

Bátaszék 773 hrsz. 1/1

lakás és 
helyiséggazdálkodás / 
szociális bérlakások és 
szükséglakások

kivett lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület

655

7.
Karcag Város 
Önkormányzata

Berekfürdő 0450/1 hrsz.
293/1919

településüzemeltetés / 
helyi közút

kivett 
kerékpárút

293
(1919)

8.
Budapest 
Főváros II. kerület 
Önkormányzata

Budapest 59169/1 hrsz. 1/1
településüzemeltetés/
helyi közút, vízkárelhárítás / 
vízrendezés

kivett vízmosás 559

9.
Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat

Budapest X. ker. 41790 hrsz.
1/1

óvodai ellátás / óvodai és 
iskolai oktatás és nevelés 
biztosítása

kivett irodaház 2467

10.
Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest XIII. ker. 27950/17 
hrsz.
1/1

településüzemeltetés / 
közút

kivett út 317

11.

Budapest Főváros 
XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Önkormányzata

Budapest XVIII. ker. 150805 
hrsz.
1/1

kulturális szolgáltatás, 
helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 
Rózsa Művelődési Ház 
működtetése

kivett kultúrház 275

12.
Cserszegtomaj 
Község 
Önkormányzata

Cserszegtomaj 937 hrsz. 1/1
helyi közfoglalkoztatás / 
növénytermesztésre 
alkalmas kert

kivett 
gazdasági 
épület, udvar

5397
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

13.
Csorvás Város 
Önkormányzata

Csorvás 661 hrsz.
51/1073

helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 
a helyi majorette csoport 
számára helyiség 
biztosítása

kivett kultúrház
51

(1073)

14.
Devecser Város 
Önkormányzata

Devecser 0171/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés / 
kistérségi foglalkoztatási 
gondok megoldása 
céljából kialakításra kerülő 
iparterület létesítése

kivett saját 
használatú út

614

15.
Dunaszentmiklós 
Község 
Önkormányzata

Dunaszentmiklós 387/4 
hrsz. 1/1

településüzemeltetés / út 
fenntartása

kivett saját 
használatú út

24

16.
Fertőrákos Község 
Önkormányzata

Fertőrákos 037 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés, 
helyi környezet- és 
természetvédelem, 
vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás / út 
kiépítése, közművesítés

kivett saját 
használatú út

881

17.
Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzata

Gyenesdiás 793/4 hrsz.
1/1

természetes vizek fürdésre 
alkalmas partszakaszainak 
és azzal összefüggő 
vízfelületének kijelölése/ 
strand kialakítása

kivett feltöltött 
terület

26186

18.
Hét Község 
Önkormányzata

Hét 54 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés, 
kulturális szolgáltatás, 
a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása/ 
az önkormányzat 
működéséhez szükséges 
infrastrukturális háttér 
biztosítása, valamint 
települési rendezvények 
infrastrukturális biztosítása

kivett 
beépítetlen 
terület

8841



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	104.	szám	 55631

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

19.
Hét Község 
Önkormányzata

Hét 04/2 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés, 
kulturális szolgáltatás, 
a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 
az önkormányzat 
működéséhez szükséges 
infrastrukturális háttér 
biztosítása, valamint 
települési rendezvények 
infrastrukturális biztosítása

kivett töltés 15540

20.
Hőgyész 
Nagyközség 
Önkormányzata

Hőgyész 463 hrsz.
1/1

vízkár elhárítási; szociális 
és gyermekjóléti 
szolgáltatások és 
katasztrófavédelmi 
feladatok / polgárvédelmi 
és belvízvédelmi eszközök, 
gyermekszállító- és szociális 
ellátást biztosító jármű 
tárolása

kivett 
zsinagóga

1507

21.
Jászdózsa Község 
Önkormányzata

Jászdózsa 1341 hrsz.
1/1

polgári védelem, 
katasztrófavédelem, 
helyi közfoglalkoztatás, 
kulturális szolgáltatás, 
a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 
helyi Polgárőrség 
elhelyezése, nemzetközi 
alkotótábor időszaki 
művésztelepének 
kialakítása

kivett lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület

1181

22.
Kemecse Város 
Önkormányzata

Kemecse 610 hrsz.
1/1

helyi környezet és 
természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkár 
elhárítás / vízelvezetés

kivett árok 858

23.
Keszthely Város 
Önkormányzata

Keszthely1331/2/A/1
1/1

lakásgazdálkodás, 
településfejlesztés, 
településrendezés/bérlakás

kivett lakás 53

24.
Nagykovácsi 
Nagyközség 
Önkormányzata

Nagykovácsi 390 hrsz.
50/1176

egészségügyi alapellátás, 
szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások / 
gyermekorvosi- és védőnői 
rendelő kialakítása

kivett pártház
50

(1176)

25.
Nemesvámos 
Község 
Önkormányzata

Nemesvámos 720 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településüzemeltetés / 
önkormányzati útként 
történő használat

kivett 
közterület

2824
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

26.
Pocsaj Község 
Önkormányzata

Pocsaj 1123 hrsz.
1/1

lakás- és 
helyiséggazdálkodás, 
a területen hajléktalanná 
vált személyek ellátásának 
és rehabilitációjának, 
hajléktalanná válás 
megelőzésének 
biztosítása / szükséglakás

kivett lakóház, 
udvar

1423

27.
Sárvár Város 
Önkormányzata

Sárvár 0203/3 hrsz.
1/1

víziközmű-szolgáltatás / 
a település 
ivóvízellátásának zavartalan 
biztosítása

kivett vízmű 1763

28.
Sopron Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Sopron 12001 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés / 
közút fenntartása

kivett út 915

29.
Sopron Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Sopron 10119/4 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés / 
közút fenntartása

kivett út 1545

30.
Szigetszentmiklós 
Város 
Önkormányzata

Szigetszentmiklós 2855 
hrsz.
3/4

lakás- és 
helyiséggazdálkodás, 
a területen hajléktalanná 
vált személyek ellátásának 
és rehabilitációjának, 
hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása / 
szociális bérlakás

kivett lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület

599
(798)

31.
Szolnok Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok 1658/A/3 hrsz.
184/264
(és a hozzá kapcsolódó 
eszmei tulajdoni hányad)

településfejlesztés, 
településrendezés / 
önkormányzati irodák, 
tervtár kialakítása

kivett iroda
179

(257)

32.
Veszprém Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém 3331/2 hrsz.
1/1

kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; 
a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / 
Művelődési Központ 
és Könyvtár, Kabóca 
Bábszínház, civil 
szervezetek elhelyezése

kivett 
művelődési 
központ

5877

33. 
Veszprém Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém 3331/3 hrsz.
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
településüzemeltetés / 
közterület fenntartása

kivett 
közterület

5790
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A Kormány 1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági 
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) 
projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú, az  „Ifjúság.hu a  sikeres 

nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése 
érdekében” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
 3. hozzájárul, hogy az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződését a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán 

Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz

Projekt

azonosító

száma

Projekt megnevezése
Támogatást 

igénylő neve

Elszámolható 

közkiadás összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

TÁMOP- 
3.3.12-12- 
2013-0001

„Ifjúság.hu a sikeres 
nemzedékért – 
Átfogó ifjúsági 

szolgáltatásfejlesztés 
a köznevelésben 

tanuló diákok 
esélyegyenlőségének 
növelése érdekében”

Zánka – Új 
Nemzedék 

Központ 
Nonprofit 

Közhasznú 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

3 000 000 000

A projekt célja egy átfogó 
ifjúsági életpályamodell 

kidolgozása, ennek 
a köznevelésbe és 

az ifjúsági szolgáltató 
rendszerbe történő 

bevezetése.
A modellfejlesztéshez 

támogató eszközök 
kialakítása, sokrétű tanárok 

és ifjúsági munkatársak 
képzése, valamint 

felkészítése tartozik.
A köznevelési fejlesztések 

mellett megyei 
irodahálózat kialakítására 

kerül sor.

A költségvetés pontosítása szükséges az alábbi szempontok 
figyelembevételével:

1. A teljes projektidőszakra szükséges megjelölni 
   az alábbiakat:
   1.1 megtett km a projektmenedzsment és a szakmai 
   megvalósítók belföldi utazásánál,
   1.2 a bérelt gépjárművek darabszáma, karbantartásuk 
   esetszáma,
   1.3. monitoring szakértő munkaideje, valamint
   1.4. felnőttképzési szakértő díjazásának alapja.

2. A költségvetésben is szükséges megjeleníteni a tisztázó 
kérdéseket követő 19 kontaktpont 20-ra való módosítását.
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A Kormány 1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló  
1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat végrehajtásáról

 1. A Kormány egyetért a  „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal (a  továbbiakban: beruházás) előkészítésének 
folytatásával.

 2. A Kormány elfogadja, hogy a beruházás előkészítésére 2013-ban 1500,0 millió forint biztosítása szükséges.
a) Ennek végrehajtása részeként a Kormány döntött az előkészítés első ütemében felmerülő 700,0 millió forint 

a  Miniszterelnökség fejezet részére történő biztosításáról a  2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradvány terhére.

b) A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  a)  ponton felül fennmaradó 
további forrásszükséglet ütemezett rendelkezésre állásáról a Miniszterelnökség fejezet részére.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatosan

 3. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát és a  nemzeti 
fejlesztési minisztert, hogy – a  2.  pontban foglaltakra tekintettel – intézkedjen a  beruházás előkészítésének 
elindításához szükséges beszerzések feltételes megindításáról. A  szerződések hatálybalépése a  Kormánynak 
a beruházás megindításáról szóló végleges döntése függvényében történhet meg.

Felelős: a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

 4. A Kormány
a) felhívja a  Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát és a  nemzeti fejlesztési 

minisztert, hogy a  beruházás egésze megvalósításáról való döntés érdekében készítsen előterjesztést 
a Kormány részére részletesen bemutatva a beruházás műszaki tartalmát, pénzügyi és jogi konstrukcióját;
Felelős: a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

b) felhívja a  Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát és a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy a  beruházás megvalósításának részletes jogi és pénzügyi konstrukciójának ismeretében 
szükség szerint készítse elő a  beruházás megvalósításához szükséges nemzetközi szerződéseket és azokat 
terjessze az a) pont szerinti előterjesztéssel egyidejűleg a Kormány elé;
Felelős: a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg és az  a) és b)  pont szerinti előterjesztésekkel 
egyidejűleg készítsen előterjesztést a  beruházáshoz szükséges hitel esetében a  törlesztés fedezetének 
az  állami vagyonnal való gazdálkodás terhére történő megteremtésének lehetőségéről és azt terjessze 
a Kormány elé.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

 5. A Kormány a „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat 
2. pont a) és c) alpontját visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1360/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
az M85–M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán felmerülő 
régészeti feltárási költségek megállapításáról

A Kormány
 1. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/E. § (2) bekezdése alapján 

az  M85–M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán a  teljes próbafeltárás, 
a  teljes felületű feltárás és az elfedés, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó régészeti földmunka költségeit 
a  Kötv. 23/E.  § (1)  bekezdése szerinti összegnél bruttó 250 millió forinttal magasabb értékben állapítja meg 
az érintett régészeti lelőhelyek fizikai állapotromlásának elkerülése érdekében akként, hogy bruttó 100 millió forint 
a  Vas megyei szakasz régészeti feladatellátására, bruttó 150 millió forint a  Győr-Moson-Sopron megyei szakasz 
régészeti feladatellátására használható fel,

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott költségek fedezetét az érintett projekt költségvetése a Közlekedés 
Operatív Program forrásaiból biztosítsa,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. a régészeti feladatellátás mielőbbi megkezdése érdekében egyetért azzal, hogy a  kivitelezést megelőző régészeti 
feladatellátással érintett területen a  gépi földmunka bruttó 290,2 millió forintos költségeinek finanszírozása 
a Közlekedés Operatív Program forrásainak terhére az M85–M86 sz. gyorsforgalmi út projekt régészeti költségekre 
tervezett keretéből történjen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1361/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság 
között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról 
szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya között a  Magyar Köztársaság Kormánya 

és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, 
a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról 
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1362/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország hosszú távú külpolitikai stratégiájának részeként az  oktatási és kulturális 

szakdiplomáciai feladatok ellátása, valamint az  oktatási, kulturális, tudományos együttműködések fejlesztése 
és megerősítése céljából, továbbá harmadik országokkal való kapcsolatfejlesztése érdekében Isztambulba 1 fő 
oktatási-kulturális szakdiplomata kerüljön kiküldetésre;

 2. engedélyezi, hogy a  külügyminiszter Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán 2013. szeptember 1. kezdőnappal 
a  közigazgatási és igazságügyi miniszter szakmai irányításával 1 fő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyet 
létesítsen, mely a  külszolgálat idejére átadásra kerül a  Külügyminisztériumba. A  státusz biztosításával 
a Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása engedélyezett létszáma 1 fővel növekedik.

Felelős: külügyminiszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1363/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely létrehozásához szükséges, 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 1. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely létrehozásához 2013. évben szükséges fedezet 
biztosításának céljából 27,9 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel 
nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím 
javára.

Felelős: átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
            külügyminiszter
 elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: külügyminiszter
Határidő: átcsoportosításra: azonnal
 elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2014. február 15.

 2. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
értelmében, az államháztartásért való felelőssége keretében, együttműködve az érintett szakminiszterekkel, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az  isztambuli oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelynek a külszolgálat idejére 
való fenntartásához szükséges költségvetési forrás fedezetének bázisba épülő előirányzat módosítással történő 
beépítésére a Külügyminisztérium 2014. évi költségvetésébe.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. A  Kormány felhívja a  külügyminisztert az  1.  pontban megjelölt szakdiplomata álláshely létesítéséhez kapcsolódó 
feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  2012. és 
2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. 
határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1363/2013. (VI. 24.) Korm. határozathoz

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,4 16,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,3 4,5
3 Dologi kiadások 15,2 21,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -27,9

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 27,9 42,2

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -27,9 -42,2

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 1 fő
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos 27,9 12,1 15,8
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1364/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a Magyar Posta Zrt. 2012. évi tevékenységéről és átszervezésének stratégiai irányairól

A Kormány jóváhagyta a  Magyar Posta Zrt. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint értékelte 
a 2013. évben megtett intézkedéseket és ezek alapján támogatja a bemutatott stratégiai lépések véghezvitelét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
a pécsi vízmű helyzetének rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
 1. elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a  16. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása cím létrehozását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára 3000,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri 
átcsoportosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. július 15.

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást utólagos, legkésőbb 2013. december 31-éig történő 
elszámolási kötelezettséggel egy összegben folyósítsa Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2013. június 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1365/2013.  (VI. 24.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
341740 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 3 000,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -3 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év III. n. év IV.n. év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 3 000,0 3 000,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Fejezet száma és megnevezése

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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A Kormány 1366/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlójának 
megváltozásáról

A Kormány
 1. egyetért az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. irányítási, felügyeleti rendjének megváltoztatásával,
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával – tegye meg, 

illetve kezdeményezze a  szükséges intézkedéseket, hogy az  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése szerint a  társasági részesedés 
tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett – megbízáson alapuló meghatalmazással – az  emberi erőforrások 
minisztere járjon el a tulajdonosi jogok gyakorlása során.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1367/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
takarékszövetkezeti szektor átalakításáról és újjászervezéséről, valamint a szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  megtárgyalta a szövetkezeti hitelintézeti szektorral kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokról és azokból 

levonható tanulságokról szóló beszámolót és elfogadta a szövetkezeti hitelintézeti szektor egészének stratégiai 
átalakítására vonatkozó koncepciót;

 2.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős 
kormánybiztossal együttműködésben az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges törvényjavaslatot mielőbb 
terjessze az Országgyűlés elé;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 a hazai,  illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 3.  az 1. pontban meghatározott stratégiai koncepció megvalósítása érdekében az állami vagyon terhére legalább 100 
milliárd forintos fedezetet különít el 2013. szeptember 30-ai rendelkezésre bocsátási határidővel; az új integrációs 
szervezetbe helyezendő állami forrás pontos mértékét független szakértők általi értékelés alapján határozzák meg a 
piaci befektető elvének megfelelően.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az intézkedés megkezdésére azonnal
 a fedezet biztosítására 2013. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

	A Kormány 220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 221/213. (VI. 24.) Korm. rendelete
	egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

	A Kormány 222/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 223/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésé

	A Kormány 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egye

	A Kormány 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, 
a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről

	A belügyminiszter 25/2013. (VI. 24.) BM rendelete
	a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

	Az emberi erőforrások minisztere 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelete
	egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

	A vidékfejlesztési miniszter 54/2013. (VI. 24.) VM rendelete
	a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról

	A Kormány 1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	a Kormány 2013. II. félévi munkatervéről

	A Kormány 1355/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	a túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

	A Kormány 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról

	A Kormány 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

	A Kormány 1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	a TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváha

	A Kormány 1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	a „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 
1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat végrehajtásáról

	A Kormány 1360/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	az M85–M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról

	A Kormány 1361/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről sz

	A Kormány 1362/2013. (VI. 24.) Korm. határozata
	az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről
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