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III. Kormányrendeletek

A Kormány 283/2013. (VII. 25.) Korm. rendelete
a  2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 67.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha valamely operatív program pénzforgalmi számlájának egyenlege nem teszi lehetővé a  közösségi 
hozzájárulás rendezését a  vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, úgy az  igazoló 
hatóság a  pénzforgalmi számlák között – saját hatáskörben eljárva, a  körülményeket és a  beavatkozás 
következményeit egyedileg megvizsgálva és elbírálva, elsősorban likviditási szempontok és a  vonatkozó 
jogszabályok figyelembe vételével, az érintett intézményekkel egyeztetve – átcsoportosítást hajthat végre.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 284/2013. (VII. 25.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 52. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(A miniszter)
„n) gondoskodik az  irányítási jogkörébe tartozó állami fenntartású közgyűjteményben őrzött, állami tulajdonban 
lévő kulturális javak őrzési helyének nemzeti kulturális érdekből történő kijelöléséről,”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete
a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 133/A.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  Az  e  rendeletben alkalmazott fogalmakat a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény (a  továbbiakban: GET) és 
a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

2. A csatlakozási díjak alkalmazásának szabályai

2. § (1) Tételes csatlakozási díj esetében a  földgázelosztási tevékenységet végző engedélyes (a  továbbiakban: elosztói 
engedélyes) vagy a földgázszállítási tevékenységet végző engedélyes (a továbbiakban: szállítói engedélyes) az igény 
benyújtásakor alkalmazandó, e rendeletben foglalt csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli a leendő 
vagy már csatlakozott felhasználóval, földgáztermelővel.

 (2) Ha a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal került meghatározásra, a leendő vagy a már 
csatlakozott felhasználó és a  földgáztermelő által fizetendő csatlakozási díjat az  elosztói és szállítói engedélyes 
az  igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok szerint számítja ki, és szerződéses ajánlatában közli 
a fizetendő díj mértékét a leendő vagy már csatlakozott felhasználóval.

 (3) Ha a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó, illetve a  termelő a  csatlakozási díj mértékével nem ért egyet, 
kérelmet nyújthat be a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a  továbbiakban: Hivatal) annak 
kivizsgálására, hogy az elosztói vagy szállítói engedélyes által az ajánlatában megadott vagy kiszámított csatlakozási 
díj megfelel-e a  jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. A  Hivatal a  GET 109.  §-ában foglalt szabályok szerint 
jár el.

 (4) A  csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a  csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint – a  tételes 
csatlakozási díj kivételével – a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.

 (5) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes és ellenőrizhető nyilvántartást kötelesek 
vezetni a befizetett csatlakozási díjról, a 4. § (3) bekezdésében foglalt visszatérítésről, és külön a földgáz csatlakozási 
díjak meghatározásának szempontjairól és a  csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. § (5) bekezdése szerinti meg nem valósult fejlesztésekről beruházásonként.

3. § (1) A  csatlakozási díjakon kívül a  csatlakozásért, a  kapacitásnövelésért és az  üzembe helyezés érdekében felmerülő 
egyéb tevékenységekért – az 5. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére 
a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó és a földgáztermelő nem köteles.

 (2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a  vásárolt kapacitást a  csatlakozási szerződés a  több felhasználási helyet is 
tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az  egybefüggő telephelyen belül meglévő 
felhasználási helyen többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy
a) a felhasználási helyek száma nem nő, és
b) fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.
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3. A csatlakozási díjak mértéke elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében

4. § (1) A csatlakozási díjakat az egyes engedélyesek vonatkozásában a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza.
 (2) A  vezeték üzembe helyezését követő naptári év kezdetétől a  csatlakozási díj mértékének elosztói engedélyesek 

általi kiszámításánál – a beruházás aktivált eszközértéke tekintetében – figyelembe kell venni az 1. melléklet szerinti 
inflációs korrekciót.

 (3) Amennyiben az  elosztói engedélyes a  kezdő fejlesztéshez kapcsolódó újabb fejlesztésre vagy bekapcsolásra 
vonatkozó igényt teljesít, de a  kezdő fejlesztés már elérte a  csatlakozási díj számításánál figyelembe vett éves 
prognosztizált értékesített földgázmennyiséget, az elosztói engedélyes figyelemmel az R. 5. § (2)–(3) bekezdésében 
foglaltakra, a  beszedett csatlakozási díj (4)–(5)  bekezdésben meghatározott részét köteles a  kezdő fejlesztésre 
csatlakozott felhasználók között, azok befizetéseivel arányosan szétosztani, valamint részükre visszatéríteni.

 (4) Az R. 5. § (2)–(3) bekezdése szerinti esetekben az elosztói engedélyeseknek újra kell számítaniuk a kezdő fejlesztésre 
vonatkozó korábban kiszámított csatlakozási díjat annak érdekében, hogy meghatározhassák a  visszatérítés 
mértékét. A  visszatérítés mértékének számításához az  elemeket az  eredeti csatlakozási díj számításából kell 
felhasználni.

 (5) A visszatérítés legfeljebb addig fizetendő az arra jogosult felhasználónak, míg az általa megfizetett csatlakozási díj 
mértékét (forint) a  későbbi felhasználók csatlakozásából keletkező összesen visszatérítés mértéke (forint) el nem 
éri. Az elosztói engedélyesek a visszatérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított 30 napon belül 
kötelesek teljesíteni a jogosult felhasználó részére.

 (6) Az R. 5. § (2) bekezdése szerinti kezdő fejlesztéshez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett újabb fejlesztés az üzembe 
helyezéstől számított 10.  évig kezdő fejlesztésnek minősül, amennyiben fejlesztéssel vagy bekapcsolással további 
felhasználók csatlakoznak rá.

 (7) A  (3)–(6)  bekezdésben előírtak betartása érdekében az  elosztói engedélyesek részletes nyilvántartást kötelesek 
vezetni minden csatlakozási díjszámításról annak érdekében, hogy a visszatérítési előírásokat teljesíteni tudják.

 (8) Az elosztói engedélyes üzletszabályzatában rögzíteni kell a (3)–(7) bekezdés szerinti visszatérítés részletes szabályait.

4. A csatlakozási díjak mértéke szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében

5. § (1) A csatlakozási díjakat a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.
 (2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó a  beruházás szállítói 

engedélyes által kiszámított teljes költségét köteles megfizetni a szállítói engedélyes részére, a beruházásról szóló 
megállapodásnak azonban tartalmaznia kell a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tételes csatlakozási díjat, vagy a  2.  § 
(2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.

 (3) A  szállítói engedélyes köteles visszafizetni a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó részére a  beruházás 
teljes költsége és a  csatlakozási díj közötti különbözetet, valamint a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  beruházás 
teljes költségét, ha a  beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény teljes mértékben lekötésre került. 
Az elszámolás módját és időbeli ütemezését a szállítói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.

 (4) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a fejlesztés vagy 
a kapacitásnövelés eredményeképpen a szállítási díjak nem változnak vagy csökkennek.

5. A csatlakozási díjak mértéke földgáztermelő csatlakozása esetén

6. § (1) A csatlakozási díjakat a 2. melléklet 3. pontja tartalmazza.
 (2) A földgáztermelő szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díj az 5. §-ban foglaltak szerint 

kerül megfizetésre.

6. Záró rendelkezések

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

8. §  Attól a  felhasználótól vagy földgáztermelőtől, aki vagy amely e  rendelet hatálybalépéséig visszterhesen vagy 
ingyenesen jutott hozzá a  csatlakozási vagy a  kapacitásnövelési jogosultsághoz, e  korábbi csatlakozásért vagy 
kapacitásnövelésért utólag díj és térítés nem szedhető.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelethez

A vezeték üzembe helyezését követő évben a csatlakozási díj mértékének megállapításánál 
alkalmazandó inflációs korrekció

A csatlakozási díj inflációs korrekciója – 5 éves periódussal – az alábbiak szerint történik:
a) Az  üzembe helyezést követő években inflációs korrekcióra abban az  esetben kerül sor, ha az  adott évre 

vonatkozó inflációs előrejelzés mértéke meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre vonatkozó 
inflációs előrejelzés 5%-ot meghaladó része. A  csatlakozási díj számításánál figyelembe vehető inflációs 
előrejelzés a Magyar Nemzeti Bank által a számítás évét megelőzően közzétett legutolsó, „Jelentés az infláció 
alakulásáról” című kiadványban a  számítás időszakára vonatkozó fogyasztóiár-index értéke (százalékban 
kifejezve).

b) Amennyiben az a) pont szerinti inflációs előrejelzés mértéke egymást követő 5 évben nem haladja meg az évi 
5%-ot, a csatlakozási díj kiszámításakor figyelembe vett beruházás aktivált eszközértéke a rákövetkező évben 
5%-kal megemelhető. Az ezt követő 5 évben az a) pont szerinti inflációs szabály érvényes.

2. melléklet a 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke

 1. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a  fejlesztés, bekapcsolás és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó 
csatlakozási díj mértéke
A beruházással kapcsolatban szedhető összesen csatlakozási díj:

F = B – É x (Á – K) x D x P
K = c x m

Az egyes felhasználótól szedhető csatlakozási díj:
Fn = F x n / ö

Csatlakozási díj nem szedhető, ha a képlet alapján számított csatlakozási díj negatív.

1. táblázat: A képletek jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza

A B

1. F Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.

2. Fn Az egyes felhasználótól szedhető csatlakozási díj mértéke, forint.

3. B

A beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve 
a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és 
nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési 
költségét, forint.
Amennyiben már üzembe helyezett kezdő fejlesztésre történik a csatlakozás, az új 
beruházás során aktiválható eszközérték tartalmazza a kezdő fejlesztés kapacitásarányos 
aktiválható eszközértékét is. 

4. É A beruházás figyelembe vett élettartama 25 év.

5. Á
Az adott beruházásból származó – a 10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, 
fűtőértékkel és a csatlakozási díjszámítás készítésének időpontjában érvényes 
rendszerhasználati díjakkal számított – éves árbevétel, forint.

6. K
Az adott beruházásnál, felhasználói kategóriánként felmerülő, a 10. év utáni évek várható 
átlagos értékesítési mennyiségeivel számított elosztási összköltség, amely nem tartalmazza 
az értékcsökkenést, forint.
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7. c

Az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott költség-felülvizsgálat, illetve összehasonlító 
elemzés alapján megállapított indokolt, az adott beruházásnak megfelelő felhasználói 
kategóriákhoz tartozó – mennyiségre vetített – éves átlagos, fajlagos közvetlen és közvetett 
költségek értékcsökkenés nélküli összege, ideértve elosztási területenként az elszámolási 
különbözetet is, amely nem lehet több 1%-nál. A mutató értékeit a 2. táblázat tartalmazza.

8. m
Az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni években várható átlagos értékesítési 
mennyiség, m3.

9. D

A kockázatmentes hozam figyelembevételével meghatározott, a beruházás minimális 
élettartamára vetített megtérülés átlagos mértéke.
A hozamtényező értéke 7,54%. A beruházás figyelembe vett élettartamára vetített átlagos 
értéke 0,4443.

10. P
A Magyar Nemzeti Bank honlapján nyilvánosságra hozott középtávú inflációs célkitűzés, 
értéke 3%. A beruházás élettartamára vetített átlagos értéke 1,5021.

11. n
A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitás mértéke 
(m3/h).

12. ö A beruházás során kiépített összesen kapacitás (m3/h).
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2. táblázat: A „c” mutató értékei

A B C D E F G

Elosztási kategória

E.ON Dél-dunántúli 

Gázhálózati Zrt.

E.ON Közép-dunántúli 

Gázhálózati Zrt.

Égáz-Dégáz 

Földgázelosztó Zrt.

Főgáz Földgázelosztó Kft., 

Alpiq Csepeli Erőmű Kft., 

ISD Power Energiatermelő 

és Szolgáltató Kft., OERG 

Ózdi Energiaszolgáltató és 

Kereskedelmi Kft.

Magyar Gázszolgáltató 

Kft.

Tigáz-DSO Földgázelosztó 

Kft., Natural Gas Service 

Ipari és Szolgáltató Kft.

Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3

1.
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználók

11,85 12,01 9,16 10,85 8,79 8,67

2.
20 m3/h és 20–100 m3/h közötti névleges 
(össz) kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználók

2,93 3,05 2,72 2,17 2,59 2,20

3.

100 m3/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 3131–17 000 MJ/h kapacitás lekötési 
igényű felhasználók

2,33 2,33 2,15 2,00 3,02 2,08

4.

100 m3/h-nál nagyobb névleges 
összkapacitású gázmérővel rendelkező 
és 17 000 MJ/h feletti kapacitás lekötési 
igényű felhasználók

1,94 2,55 2,77 2,15 2,77 2,26
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 2. Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében a fejlesztés és kapacitásnövelés esetén alkalmazandó csatlakozási 
díj mértéke
1. Csatlakozási díj nem szedhető, ha az új árbevétel-igény és lekötés alapján számított fajlagosok kisebbek vagy 

egyenlők a jelenlegi árbevétel és lekötés alapján számított fajlagosoknál, azaz
 F = O
2. Csatlakozási díj szedhető, ha a  megváltozott árbevétel-igény és a  lekötés alapján számított fajlagosok 

meghaladják a jelenlegi árbevétel-igény és lekötés alapján számítottakat.
 A belépési kapacitások tekintetében, ha

 
 
𝑓𝑓𝑓𝑓 é é _ =

Á é é _

𝐿𝐿𝐿𝐿 é é _
<   𝑓𝑓𝑓𝑓 é é _ú =

Á é é _ú

𝐿𝐿𝐿𝐿 é é _ú
 

	  
 akkor a csatlakozási díj mértéke: F = BBT – BB0

 A kilépési kapacitások tekintetében, ha

 
 𝑓𝑓𝑓𝑓 é é _ =

Á é é _

𝐿𝐿𝐿𝐿 é é _
<   𝑓𝑓𝑓𝑓 é é _ú =

Á é é _ú

𝐿𝐿𝐿𝐿 é é _ú
 

	  
 akkor a csatlakozási díj mértéke: F = BKT – BK0

3. táblázat: A képletek jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza

A B

1. Á árbevétel-igény, forint

2. F csatlakozási díj, forint

3. L lekötött kapacitás, MJ/h; MJ/nap

4. f fajlagos árbevétel-igény, forint/MJ

5. BBT a beruházás tényleges összege, belépési pont létrehozás esetében, forint

6. BKT a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén, forint

7. BB0

a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, belépési pont 
létrehozása esetén, forint

8. BK0

a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési pont 
létrehozása esetén, forint

 3. A földgáztermelő földgáz szállító- és elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó csatlakozási díj
Ft = Bt

4. táblázat: A képlet jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza

A B

1. Ft A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.

2. Bt

Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint.
Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
– ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor 
az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;
– ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, 
akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő 
vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő 
földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége is, forint.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 7/2013. (VII. 25.) HM rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 26.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény 81. § (2) bekezdés 
f ) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés 
a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) honvédelmi szervezet: a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 2.  § 

13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),
b) Hősök Parcellája: a Budapest, Fiumei úti temető 52-es parcellája,
c) intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. §-a 

szerinti személy,
d) kegyeleti minősítés: az  elhunyt honvéd vagy nyugállományú katona életútja, érdemei, 

a  szolgálatteljesítésének jellege és halálának körülményei figyelembevételével a  minősítésre jogosult 
parancsnok által ,,Hősi halottá”, ,,Magyar Honvédség halottjává” vagy ,,Katonai szolgálat halottjává” 
nyilvánítása,

e) minősítésre jogosult parancsnok: a  Hjt. 139.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti elöljáró, továbbá a  honvédek 
jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló HM rendelet szerint 
minősítésre jogosult személy,

f ) nyugdíjas közalkalmazott: az a korábban közalkalmazottként, polgári alkalmazottként vagy kinevezett polgári 
alkalmazottként foglalkoztatott személy,
fa) akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi 

szervezettel állt fenn, vagy
fb) aki a honvédelmi szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új 

jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg,
g) nyugdíjas kormánytisztviselő: az  a  korábban kormánytisztviselőként, kormányzati ügykezelőként, 

köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőkként, polgári alkalmazottként vagy kinevezett polgári 
alkalmazottként foglalkoztatott személy,
ga) akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi 

szervezettel állt fenn, vagy
gb) aki a honvédelmi szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új 

jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg.
 (2) Ahol e rendelet külön nem nevesíti, hogy a kegyeleti gondoskodás és eljárás szabályai mely minősített elhunytakra 

alkalmazhatók, azon szabályokat a „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunyt esetében is alkalmazni kell.

2. A kegyeleti minősítés

2. § (1) A szolgálati út betartásával kegyeleti minősítésre
a) az elhunyt honvéd ,,Hősi halottá” vagy a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánítása érdekében 

az állományilletékes parancsnok,
b) az elhunyt nyugállományú katona „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánítása érdekében

ba) az utolsó szolgálati helye szerinti honvédelmi szervezet, vagy jogutódjának vezetője,
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bb) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének vezetője, vagy
bc) a  nyugállományú katonák érdekében tevékenykedő civil szervezet vezetője a  Honvédség katonai 

igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének útján
tehet javaslatot.

 (2) A minősítésre vonatkozó javaslat tartalmazza:
a) az elhunyt születési helyét, idejét és anyja nevét,
b) a halál időpontját és körülményeit,
c) az elhunyt katonai pályafutásának leírását és rövid értékelését,
d) a minősítési javaslat indokolását,
e) az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó nevét, elérhetőségét és
f ) ha ismert, a temetés tervezett helyét és idejét.

 (3) A  ,,Katonai szolgálat halottjává” nyilvánítás a  Hjt. 139.  § (3)  bekezdése alapján az  elhunyt életútja, érdemei, 
a szolgálatteljesítésének jellege és halálának körülményei figyelembe vételével történik.

3. § (1) A ,,Magyar Honvédség halottjává” az elhunyt honvéd vagy nyugállományú katona akkor nyilvánítható, ha
a) állományilletékes parancsnok volt,
b) tiszt esetén legalább ezredes, altiszt esetén főtörzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásban 

teljesített szolgálatot,
c) 1990. után állami kitüntetésben részesült,
d) a honvédelem érdekében végzett tudományos munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
e) szolgálati feladat teljesítése közben, vagy szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség 

következtében veszítette életét vagy
f ) a nyugállományú katonák, nyugdíjas közalkalmazottak és nyugdíjas kormánytisztviselők a  honvédelem 

érdekében tevékenykedő civil szervezetének munkájában legalább 10 éven keresztül aktív vezetői 
tevékenységet végzett.

 (2) Az a honvéd vagy nyugállományú katona, aki a halálát szándékosan maga okozta, vagy a halála önhibájából eredő 
ittas vagy bódult állapota következménye, csak különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyilvánítható 
a „Katonai szolgálat halottjává”.

 (3) Nem minősíthető az  a  nyugállományú katona, aki a  Hjt. 223.  §-a alapján egyenruha viselésére és a  rendfokozat 
használatára méltatlanná válik.

3. A kegyeleti gondoskodás módja, feladatai

4. § (1) A Honvédség a kegyeleti gondoskodás keretén belül
a) megszervezi és lebonyolítja a  katonai temetést, vagy – ha az  intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó 

a  katonai tiszteletadással történő temetésről lemond – segítséget nyújthat a  temetés előkészítésében, 
megszervezésében,

b) viseli a 8. § (2) bekezdés szerinti kegyeleti költségeket,
c) a minősítésre jogosult parancsnok engedélyével lehetővé teszi szolgálati gépjármű igénybevételét 

a  gyászszertartásra történő szállításhoz az  elhunyttal közös háztartásban élő, ennek hiányában 
az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó és a munkatársak részére,

d) a ,,Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén emlékük megőrzésére sírjelet, síremléket állít, gondoskodik 
annak állagmegóvásáról, a  temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításáról, és szükség esetén 
a maradványok másik temetési helyre történő áthelyezéséről,

e) a ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén emlékük megőrzésére sírjelet, síremléket 
állít, és a síremlékállításig, de legfeljebb a temetést követő 1 évig hozzájárul a temetési hely gondozásának 
költségeihez,

f ) a „Hősi halottá” és a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén sírjel-, síremlékavatást, és 
koszorúzást rendez, illetve az elhunyt érdemei alapján emléktáblát, emlékhelyet létesíthet és

g) külföldi szolgálatteljesítés közben történő elhalálozás esetén megszervezi az elhunyt Magyarországra történő 
szállítását és fogadását.

 (2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti határidő leteltét követően
a) a temetési hely feletti rendelkezési jog átszáll az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozóra, és
b) a Honvédséget a sírhely karbantartásával, gondozásával kapcsolatos kötelezettségek nem terhelik.
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 (3) Kegyeleti minősítés esetén a  honvéd temetésén az  állományilletékes parancsnok, nyugállományú katona 
temetésén pedig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének vezetője a Honvédség 
képviseletében a sírnál koszorút vagy sírcsokrot (a továbbiakban együtt: koszorú) helyez el.

 (4) A  „Hősi halottá” és a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytakról való megemlékezésként sírjel, 
síremlékavatáskor, Halottak Napján, a  Magyar Hősök Emlékünnepén, vagy kerek évfordulók alkalmából 
az  állományilletékes parancsnok, illetve a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szervezete 
a sírjelnél, síremléknél koszorút helyezhet el.

 (5) A ,,Hősi halottá” és a ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak emlékének megőrzésére a laktanyában, 
vagy az elhalálozás helyén emléktábla, kopjafa állítható.

 (6) A honvédelmi szervezet költségére váltott temetési helyen az elhunyt házastársának vagy élettársának és más közeli 
hozzátartozójának koporsója vagy urnája a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete 
vezetőjének hozzájárulásával helyezhető el. Az ebből származó többletköltség a közeli hozzátartozókat terheli.

 (7) A Hjt. 139. §-a alapján nem minősített elhunyt temetési helyének gondozási költségeihez történő hozzájárulásról, 
vagy a költségek teljes átvállalásáról a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyedileg dönt.

 (8) A  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunyt esetén a  temetési hely feletti rendelkezési jog a  temetést 
követően átszáll az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozóra.

4. A katonai temetés

5. § (1) A kegyelet hivatalos kifejezéseként a végtisztesség megadása katonai temetéssel történik. A katonai külsőségekkel 
való temetési szertartást elhunyt honvédnek vagy nyugállományú katonának lehet biztosítani. Formája lehet 
hamvasztás vagy elhamvasztás nélküli, egyházi, illetve világi szertartás, az  elhunyt életében tett erre vonatkozó 
rendelkezése vagy az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó döntése alapján.

 (2) A  katonai temetésen az  elhunyt iránti tiszteletet és megbecsülést, továbbá a  testülethez való tartozás és 
a  bajtársiasság érzése kifejezésére katonai díszkíséretet, díszőrséget, rendjel és érdemjel vivőket, kürtöst és 
csapatzászlót, valamint gyászzenét kell biztosítani.

 (3) Ha a nyugállományú katona önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesített, halála esetén az elért rendfokozata 
közül a magasabb rendfokozat szerinti katonai temetést kell számára biztosítani.

 (4) A  3.  § (2)  bekezdése szerint minősítettek esetén a  katonai tiszteletadással történő temetési szertartás nem 
alkalmazható.

6. § (1) A  díszkíséret és a  gyászzene az  elhunyt minősítése, állománycsoportja és rendfokozata függvényében kerül 
biztosításra.

 (2) A  ,,Hősi halottá” nyilvánított elhunyt esetén a  díszkíséretet századszintű alegység, a  gyászzenét katonazenekar, 
a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt esetén a  díszkíséretet szakasz, vagy a  Központi Kegyeleti 
Munkacsoport (a  továbbiakban: KKM) elnökének engedélye alapján századszintű alegység, a  gyászzenét 
katonazenekar biztosítja.

 (3) A ,,Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított
a) tábornok elhunyt esetén, beleértve a nyugállományú tábornokot is, a díszkíséretet szakasz szintű alegység, 

a gyászzenét katonazenekar biztosítja,
b) hivatásos, szerződéses állományú vagy tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos főtiszt, tiszt, 

zászlós, altiszt elhunyt esetén a díszkíséretet szakasz szintű alegység, a gyászzenét katonazenekar biztosítja,
c) nyugállományú főtiszt elhunyt esetén a  díszkíséretet raj szintű alegység, a  gyászzenét katonazenekar 

biztosítja,
d) nyugállományú tiszt, zászlós, altiszt elhunyt esetén a  díszkíséret raj szintű alegység, a  gyászzene 

audiótechnikai eszköz és kürtös alkalmazásával kerül biztosításra, vagy
e) legénységi állománycsoportba tartozó honvéd, a  honvéd tisztjelölt, vagy a  honvéd altiszt-jelölt elhunyt 

esetén a  díszkíséret raj szintű alegység, a  gyászzene audiótechnikai eszköz és kürtös alkalmazásával kerül 
biztosításra.

 (4) A  KKM elnöke engedélyezheti a  ,,Hősi halottá”, illetve a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított hivatásos 
állományú tábornok elhunyt végső nyughelyére ágyútalpon való kísérését.
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5. Hősök Parcellája

7. § (1) A Hősök Parcellájába ,,Hősi halottá” és a ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak temethetők.
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérést kiemelkedő katonai, vagy történelmi személyiségek továbbá az első, valamint a második 

világháború során, vagy azokkal összefüggésben hősi halált halt magyar katonák esetén a  miniszter egyedileg 
engedélyezhet.

 (3) A  Honvédség hadisírgondozásért felelős központi szerve a  Hősök Parcellájában a  ,,Hősi halottá” nyilvánítottak 
emlékének méltó megőrzése érdekében központi emlékművet állít.

 (4) A  nem a  Hősök Parcellájába eltemetett „Hősi Halottá” nyilvánított elhunytak, és a  szórásos temetési formában 
búcsúztatott „Hősi Halottá” nyilvánított elhunytak neve, rendfokozata, az  elhalálozásuk időpontja és kegyeleti 
minősítésük – az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó egyetértése esetén – az erre a célra létrehozott központi 
emlékművön kerül feltüntetésre.

6. A kegyeleti költségek

8. § (1) A  kegyeleti gondoskodás keretében lebonyolított szertartások, rendezvények, és egyéb feladatok meghatározása 
során figyelemmel kell lenni annak tényleges és várható költségeire, a  társadalmi elvárásokra, az  intézkedésre 
jogosult közeli hozzátartozó kívánságaira, a  katonai hagyományokra és a  temetkezési szokások helyben kialakult 
rendjére.

 (2) Kegyeleti költségnek minősül
a) a temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának, illetve meghosszabbításának költségei,
b) a szolgáltatási költségek, így különösen a  holttest tárolása, az  elhunyt temetésre történt előkészítése, 

a  ravatalozás, a  búcsúztatás, a  sírásás, a  behantolás, az  urnaelhelyezés, a  hamvak temetőben történő 
szétszórása,

c) a temetési kellékek, így különösen a koporsó, a szemfedél, a fejfa költsége,
d) a helyi és a helyközi halott-szállítás költségei,
e) a gyászértesítés, a köszönetnyilvánítás országos vagy helyi médiában történő megjelentetése,
f ) a holttest vagy a hamvak külföldről történő hazaszállításával kapcsolatos költségek,
g) a hősi temető, a  hősi temetési hely, a  kegyeleti emlékhely, az  emlékmű létesítése, a  sírjel, a  síremlék, 

az emléktábla állítása, továbbá karbantartásuk költségei,
h) a temetési hely gondozásának költségei,
i) az exhumálás költségei, továbbá a hamvak, a sírjel, síremlék esetleges áthelyezésének költségei és
j) a temetéskor és a koszorúzáskor elhelyezett koszorúk költsége.

 (3) A kegyeleti költségek az elhunyt minősítéséről szóló döntés, a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a költségekről 
szóló, a honvédelmi szervezet nevére kiállított számlák alapján számolhatók el.

9. § (1) A Honvédség viseli
a) a 8. § (2) bekezdés b), c) és e) pont szerinti költségeket, valamint a temetőn belüli halott-szállítás kiadásait,

aa) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb a költségvetési törvényben a közszolgálati 
tisztviselőkre meghatározott illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) tizenötszöröséig,

ab) a  „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb az  illetményalap 
tízszereséig, vagy

ac) a  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb az  illetményalap 
négyszereséig azzal, hogy a  budapesti temetőkben történő temetésnél ezt az  összeget 25%-kal 
növelni kell,

b) a temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának költségeit,
ba) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén a  ténylegesen felmerült és a  honvédelmi szervezet 

részére kiállított, számlával igazolt összeget,
bb) a  „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  honvédelmi szervezet részére 

kiállított, számlával igazolt összeget, mely nem haladhatja meg az illetményalap tízszeresét, vagy
bc) a  „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhunytak esetén a  honvédelmi szervezet részére 

kiállított, számlával igazolt összeget, mely nem haladhatja meg az illetményalap háromszorosát,
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c) a „Hősi halottá” és a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak emlékmű, emléktábla, vagy sírjel, 
síremlék költségeit,
ca) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunytak esetén legfeljebb az illetményalap tizennyolcszorosáig,
cb) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt esetén legfeljebb az illetményalap tízszereséig,
cc) a  4.  § (5)  bekezdése szerint állítandó emléktábla, kopjafa állításának költségeit legfeljebb 

az illetményalap háromszorosáig,
d) az elhunyt holttestének vagy hamvainak belföldön, a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás miatt felmerülő, 

a honvédelmi szervezet nevére kiállított számlával igazolt költségeit,
e) külföldön szolgálatot teljesítő honvéd külföldön történő elhalálozása esetén a  hazaszállítás honvédelmi 

szervezet nevére kiállított számlával igazolt költségeit,
f ) az elhunyt temetési helyének gondozása, sírjele, síremléke karbantartásának éves költségeként,

fa) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunyt esetében az illetményalap 25%-át,
fb) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt esetén az illetményalap 15%-át,

g) a „Hősi halottá” nyilvánított elhunyt exhumálásának és sírhelye áthelyezésének számlával igazolt összegét, ha 
a temetőt felszámolják, vagy a környezet a minősített elhunythoz méltatlanná válik.

 (2) A  4.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti temetéskor, vagy egyéb megemlékezéskor a  koszorú a  honvédelmi szervezet 
költségvetése terhére a honvédelmi szervezet nevére kiállított számla alapján számolható el.

 (3) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos és szerződéses katonák (a továbbiakban együtt: az állomány tagja), és 
a  honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, kormánytisztviselők, közalkalmazottak házastársa, élettársa, szülője vagy 
gyermeke halála esetén egy darab koszorú költségének elszámolását engedélyezheti.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti koszorúra az  illetményalap 0,2-szerese, sírcsokorra az  illetményalap 0,1-szerese számolható 
el. Október 15. és március 15. között ezeket az  összegeket 25%-kal kell növelni. A  miniszter, a  HM parlamenti 
államtitkár, a  HM közigazgatási államtitkár, valamint a  Honvéd Vezérkar főnök nevében elhelyezett koszorúra 
az illetményalap 0,4-szerese számolható fel.

 (5) A  ,,Hősi halottá” nyilvánítottak sírhelyét, urnafülkéjét és a  temetési helye feletti rendelkezési jogot határozatlan 
időre kell megváltani, illetve meghosszabbítani. A „Magyar Honvédség halottjává” és a „Katonai szolgálat halottjává” 
nyilvánított elhunyt temetési helye feletti rendelkezési jog egy alkalommal legfeljebb 25 évre váltható meg. Ettől 
eltérni csak akkor lehet, ha a  temetőt üzemeltető illetékes önkormányzat rendeletében a  25 éves időtartamnál 
hosszabb egyszeri megváltási időt határoz meg.

 (6) A  3.  § (2)  bekezdése szerint minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a  minősítésre 
jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezheti. A  hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg 
az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bc) alpontja, és d) pontja szerinti összeghatárok 50%-át.

7. A temetési segély

10. § (1) Temetési segély adható kérelemre
a) honvéd elhalálozása esetén az elhalálozás időpontjában az elhunyttal közös háztartásban élő házastárs, vagy 

élettárs részére, ha ilyen nincs, az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó részére,
b) az  állomány tagjának, egyéni elbírálás alapján, szociális helyzetének figyelembevételével, ha a  vele közös 

háztartásban élő házastársa, élettársa vagy egyenes ágbeli rokona elhalálozott.
 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti temetési segély kifizetése – ha a  kérelmező nem élt az  elhunyttal közös 

háztartásban – a kérelmező nevére kiállított számla leadása ellenében engedélyezhető.
 (3) A temetési segély összege az illetményalap 100%-a.

11. § (1) A Honvédség, az elhalálozás időpontjában az elhunyttal közös háztartásban élő házastárs, vagy élettárs részére, ha 
ilyen nincs, az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó részére, intézményes temetési segélyt folyósít:
a) ha az  állomány tagja, vagy tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona szolgálati feladat 

teljesítése közben baleset vagy betegség következtében veszíti életét,
b) ha a  halál a  tényleges katonai szolgálat megszűnését követő egy éven belül, szolgálati kötelmekkel 

összefüggő okból következik be.
 (2) Az intézményes temetési segély összege az elhunyt utolsó havi távolléti díjának háromszorosa.
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12. § (1) A  temetési segély és az  intézményes temetési segély kifizetését a  honvéd állományilletékes parancsnoka 
engedélyezi.

 (2) A 10. § (3) bekezdése szerinti összegnél magasabb, legfeljebb az  illetményalap ötszöröséig terjedő emelt összegű 
temetési segély kifizetését a  miniszter engedélyezheti kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetekben, 
a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeinek jelentős romlására tekintettel.

 (3) A  11.  § (2)  bekezdése szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését a  miniszter 
engedélyezheti kérelemre, a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeire tekintettel.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti kérelmeket a  jogosult a  miniszternek címezve az  állományilletékes parancsnoknak 
nyújthatja be.

8. A kormánytisztviselőkre és a közalkalmazottakra vonatkozó kegyeleti gondoskodás

13. § (1) A  közalkalmazottakat a  ,,munkáltatói jogkört gyakorló vezető” a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” 
nyilváníthatja.

 (2) A  nyugdíjas közalkalmazottat a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szervezetének vezetője 
a „Honvédelmi szervezet saját halottjává” nyilváníthatja, ha a Honvédségnél legalább 20 év munkaviszonnyal, vagy 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett, és ezt a volt munkáltató személyügyi szerve, vagy az elhunyttal közös 
háztartásban élt házastársa, élettársa, vagy egyenes ágbeli rokona hitelt érdemlően igazolja.

 (3) A nyugdíjas kormánytisztviselő a „Közszolgálat halottjává” akkor nyilvánítható, ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.  évi CXCIX.  törvény 152.  § (5)–(7)  bekezdésében meghatározott feltételeken túl a  közszolgálatban legalább 
20 év munkaviszonnyal, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonnyal rendelkezett, és ezt a  volt munkáltató 
személyügyi szerve, vagy az  elhunyttal közös háztartásban élt házastársa, élettársa, vagy egyenes ágbeli rokona 
hitelt érdemlően igazolja.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdéstől a  miniszter kérelem alapján eltérhet, ha az  elhunyt a  honvédelem érdekében kifejtett 
tevékenységével kiemelkedően szolgálta a  honvédelem ügyét, valamint a  honvédelmi hagyományok ápolása 
területén kiemelkedő tevékenységet végzett.

 (5) A  „Közszolgálat halottjává” illetve a  „Honvédelmi szervezet saját halottjává” történő nyilvánítás esetén a  8.  § 
(2)  bekezdés a)–e) és j)  pontjaiban meghatározott kegyeleti költségek és a  9.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti 
költségek vállalhatók át. A  költségek megtérítésére és elszámolására a  „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó 
rendelkezések az irányadóak.

 (6) A kormánytisztviselőkre és közalkalmazottakra a 4. § (3) bekezdést, és a 10–12. § -t is alkalmazni kell.

9. Záró rendelkezések

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

15. §  Hatályát veszti a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) 
HM rendelet.

16. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt a  ,,Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunytak temetési helye feletti 
rendelkezési jog a  rendelet hatálybalépését követő 18 hónapon belül átadásra kerül az  intézkedésre jogosult 
közeli hozzátartozó részére. A  temetési hely feletti rendelkezési jog átadását követően a  Honvédséget a  sírhely 
karbantartásával, gondozásával kapcsolatos kötelezettségek nem terhelik. Intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó 
hiányában a  temetési hely feletti rendelkezési jog idejének lejártáig a  sírjelet, síremléket a  Honvédség gondozza 
tovább. Ezt követően a temető fenntartója által alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Hősök Parcellájába eltemetett elhunytak síremlékének gondozását a  Honvédség 
továbbra is folytatja.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelete
a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 12.  § és a  14.  § tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. bekapcsolás: a leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása 

(vásárolt kapacitásra vonatkozó igény), amely legfeljebb a  leágazó elosztóvezeték kiépítésére, valamint 
a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki,

2. csatlakozási díj: a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás megszerzéséért fizetendő, a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletében meghatározott díj,

3. egyidejűségi tényező: az  a  legalább két tizedes pontosságú, az  elosztói vagy szállítói engedélyes által 
statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00, és amely 
jellemzi a  vonatkozó felhasználói berendezések, felhasználói csoportok azonos időben (időszakban) 
történő várható felhasználásának és ugyanezen felhasználói berendezések, felhasználói csoportok névleges 
kapacitásösszegének arányát,

4. fejlesztés: a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének 
a  bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel 
történő kielégítése; ideértve a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítását,

5. kapacitásigény: a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó földgázzal ellátandó berendezéseinek 
egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye,

6. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény fejlesztés nélküli kielégítése,
7. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely 

telekhatáráig tart,
8. leendő felhasználó: aki vásárolt kapacitásra vonatkozó igényt jelent be a  szállítói vagy elosztói engedélyes 

részére a kapacitásnövelés esetén kívül.

2. A csatlakozásra és kapacitásnövelésre vonatkozó igény teljesítése

2. § (1) A  bekapcsolásra, fejlesztésre (a továbbiakban együtt: csatlakozás) vagy kapacitásnövelésre vonatkozó igényt 
a leendő, illetve a már csatlakozott felhasználó, valamint a termelő nyújthatja be a szállítói vagy elosztói engedélyes 
részére. Ingatlanon megvalósuló építkezés esetében, ha az  építkezés beruházója vagy a  kivitelezője az  építkezés 
során gondoskodik az  ingatlan földgázzal való ellátásáról, a  csatlakozással vagy kapacitásnöveléssel kapcsolatban 
az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni és a Hivatal elnöke rendeletében meghatározott csatlakozási díjat kell 
megfizetni.

 (2) Ha fejlesztéssel valósul meg a csatlakozás, a csatlakozó és fogyasztói vezetéket is üzembe kell helyezni.

3. A csatlakozási díjak meghatározása

3. § (1) A  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó a  csatlakozásért önálló ellátást biztosító csatlakozási pontonként, 
és a  már csatlakozott felhasználó a  kapacitásnövelésért, a  földgáztermelő a  fejlesztésért a  Hivatal elnökének 
rendeletében meghatározottak szerinti csatlakozási díjat köteles fizetni a szállítói és elosztói engedélyes részére.

 (2) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, illetve a földgáztermelő által az elosztói és szállítói engedélyes részére 
fizetendő csatlakozási díjakat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg az egyes engedélyesek vonatkozásában.
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4. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei elosztóvezetékhez történő 
csatlakozás esetén

4. §  Csatlakozási díjat kell fizetni
a) a bekapcsolásért,
b) a fejlesztésért, és
c) a kapacitásnövelésért.

5. § (1) A csatlakozási díj megállapításakor a Hivatalnak figyelemmel kell lennie
a) a  beruházás során a  számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a  felhasználónál beszerelt 

vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint 
aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét,

b) az adott beruházásból származó éves árbevételre,
c) az  indokolt közvetlen és közvetett költség értékcsökkenés nélküli összegére, ideértve az  elszámolási 

különbözetet is,
d) a beruházás élettartamára,
e) a beruházás minimális élettartamára vetített megtérülés átlagos mértékére,
f ) az infláció mértékére és
g) a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra és a  kiépített összes 

kapacitásra, illetve mennyiségre.
 (2) A  földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) 

NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését követően üzembe helyezett fejlesztéssel megépült elosztói 
gerincvezeték szakaszra (kezdő fejlesztésre) történő, e  rendelet hatálybalépését követően igényelt bekapcsolás 
vagy az  ahhoz kapcsolódó újabb fejlesztés esetében a  csatlakozási díj kiszámítása során a  beruházási érték 
megállapításakor figyelemmel kell lenni a kezdő fejlesztés aktivált beruházási értékének a bekapcsolást vagy újabb 
fejlesztést igénylő leendő felhasználóra vagy felhasználókra jutó kapacitásarányos részére is.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltakra a  kezdő fejlesztés üzembe helyezésétől számított 10 évig kell az  elosztói 
engedélyesnek figyelemmel lenni, az  ezután a  kezdő fejlesztéshez megépülő csatlakozások tekintetében 
a beruházási érték meghatározásakor a kezdő fejlesztés beruházási értékét nem kell számításba venni.

 (4) A  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó által megfizetendő csatlakozási díj nem lehet magasabb, 
mint  a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó vásárolt kapacitására jutó, az  (1)  bekezdés a)–f )  pontja és  
a (2)–(3) bekezdés szerint számított összeg.

 (5) Fejlesztési igény esetében az elosztói engedélyes akkor köteles az igényt teljesíteni, ha a kiszámított, a felhasználók 
által összesen megfizetendő csatlakozási díj legalább 70%-a a csatlakozási díjakból számítottan megtérül.

5. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei szállítóvezetékhez történő 
csatlakozás esetén

6. § (1) Csatlakozási díjat kell fizetni
a) a fejlesztésért, és
b) a kapacitásnövelésért.

 (2) A  csatlakozási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy a  szállítási rendszerhasználati díjak ne emelkedjenek, 
valamint a csatlakozási díj nem haladhatja meg a beruházás költségét.

 (3) A csatlakozási díj megállapításakor a Hivatalnak figyelemmel kell lennie
a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,
b) az  adott beruházással összefüggésben az  egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő 

értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre és
c) a  szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a  csatlakozás 

következtében lekötendő többletkapacitásra.
 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltak figyelembevétele során az  üzemeltetési költségben elismert veszteség 

mértéke nem lehet több 0,2%-nál.
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6. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei földgáztermelő  
csatlakozása esetén

7. § (1) A  földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag az elosztó- vagy a szállítóvezetéken kialakítandó csatlakozási 
pont kivitelezését tartalmazza.

 (2) A csatlakozási díj megállapításakor a Hivatal a csatlakozási pont kialakításának költségét veszi figyelembe.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a  csatlakozással érintett elosztói rendszer azon szakaszán, 

ahol a  termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a  földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség 
továbbítása, akkor a  Hivatal figyelembe veszi a  meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés 
költségét és a  betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök 
költségét is.

 (4) A  földgáztermelő szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a  csatlakozási díj a  6.  §-ban és az  e  §-ban 
foglaltak szerint kerül megállapításra.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 16. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Az e  rendeletben foglalt szabályokat először a  2013. július 26-tól hatályos csatlakozási díjakkal kapcsolatban kell 
alkalmazni.

10. §  Az e  rendelet hatálybalépése előtt megépült elosztóvezeték esetében abban az  esetben, ha a  leágazó 
elosztóvezeték hossza a  15 métert nem haladja meg, a  vásárolt kapacitás iránti igényt bekapcsolással kell 
kielégíteni, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert meghaladja, az elosztói engedélyes köteles a vonatkozó 
műszaki szabályok alapján dönteni arról, hogy a  vásárolt kapacitás iránti igényt bekapcsolással vagy fejlesztéssel 
elégíti-e ki.

11. §  Ha az  elosztói engedélyes 2011. június 30-ig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket 
fog üzemeltetni, amelyet korábban másik elosztói engedélyes üzemeltetett, akkor a fejlesztés és a 2006. november 
29. után megépült elosztóvezetékre történő bekapcsolás tekintetében a  fajlagos költség figyelembevételekor 
– a következő árszabályozási ciklus kezdetéig – a Hivatal a korábbi üzemeltetőre vonatkozó, az eszköz- és költség-
felülvizsgálat alapján megállapított fajlagos közvetlen és közvetett költség értékcsökkenés nélküli összegét veszi 
figyelembe. Az elszámolási különbözet mértéke nem lehet több 1%-nál.

12. § (1) A  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (1) bekezdés d) és f ) pontja szerinti árelemek a Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak szerint 
kerülnek megállapításra, azzal az  eltéréssel, hogy a  3.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti árelemek közül a  szállítás 
díjának megállapítása során a  földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) 
KHEM  rendelet [a továbbiakban: 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet] 4.  melléklet 1.1.4.  pontja szerinti reálhozam 
tényező 2,28%-os értékkel kerül figyelembevételre. A  fentiek szerint, valamint a  74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 
4.  melléklet 1.1.4.  pontja szerinti reálhozam tényezővel megállapított fajlagos értékeket a  Hivatal a  földgáz 
rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a  rendszerhasználati 
díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 
rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 
MEKH rendeletben határozza meg.”

 (2) Az R2. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  3.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti mobilgáz-finanszírozási költség a  betárolt földgázmennyiségre 
negyedévente frissített, az  aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. és 15. napja közötti 
időszak banki napjain jegyzett hathavi BUBOR bankközi kamatláb átlaga +75 bázisponton számított finanszírozási 
költség. A  Hivatal az  alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget – beleértve a  tényadatokon alapuló 
elszámolást – és az azt megalapozó számítást honlapján közzéteszi.”
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 (3) Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  6.  § (5)  bekezdése szerinti tényadatok alapján történő elszámolást a  2012. április 1. és 2012. december 
31. közötti időszakra vonatkozóan a  Hivatal a  földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és 
a  csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet hatálybalépését követő negyedik negyedév 
végéig elvégzi.”

 (4) Az  R2. 3.  § (2)  bekezdésében a  „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a  „Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

 (5) Az R2. 2. melléklet 1. pont c) alpontjában az „a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe 
az „a Hivatal” szöveg lép.

13. § (1) A  földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: 
R3.) 1.  § (2)  bekezdésében az  „a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) 
KHEM  rendelet” szövegrész helyébe az „a földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott 
szolgáltatás minőségének a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott 
szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: RHD rendelet)” szöveg lép.

 (2) Az R3.
a) 3/A.  § (1)  bekezdésében az „a Hivatal határozatában” szövegrész helyébe az „az RHD rendeletben” szöveg, 

az „a szállítási rendszerüzemeltetési díjat megállapító határozat” szövegrész helyébe az „az RHD rendelet 
3. melléklet 2. pontja” szöveg,

b) 3/A. § (2) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,
c) 1.  melléklet III. és V.  pontjában a  „vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban” szövegrész helyébe 

a „vonatkozóan” szöveg,
d) 4.  melléklet 1.1.5.  pont c)  alpontjában az  „a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 

31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: RHD rendelet)” szövegrész helyébe az  „RHD rendelet” 
szöveg, a „10/C.” szövegrész helyébe a „47.” szöveg, a „megállapítására irányuló eljárás” szövegrész helyébe 
a „megállapítása” szöveg

lép.
 (3) Hatályát veszti az R3.

a) 4.  melléklet 1.1.  pontjában az „a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 
eljárásban” és az „(a továbbiakban: rendszeres ármegállapítás)” szövegrész,

b) 4. melléklet 1.2. pontjában az „az e rendeletben foglaltakon kívül” szövegrész.

14. §  Hatályát veszti az R1.

15. §  Hatályát veszti a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet.

16. §  Hatályát veszti a 11. §.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2013. (VII. 25.) NFM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:
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1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a Győr, keleti iparterület körüljárását biztosító közútnak a Kormány egyedi döntésén alapuló beruházás keretében 
történő előkészítése és megépítése, valamint
b) az M1 autópálya és a 14. számú főút közötti, a Győr, keleti elkerülő út előkészítése kapcsán az állami megrendelői 
(építtetői) feladatok ellátásával,
ennek keretében az  előkészítéssel, a  területbiztosítással, a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(a  továbbiakban: KKK) feladatkörébe nem utalt terveztetéssel, az  előirányzat terhére megvalósuló projektek 
tanulmányterveinek előkészítésével, a  közbeszerzési eljárások lefolytatásával, annak eredményeként 
a szerződéskötéssel, valamint a szerződések teljesítésének igazolásával összefüggő költségekre.”

2. §  Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  előirányzat kezelő szerve a  KKK. Az  előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a  KKK 
rendelkezési joggal bír, ellátja az előirányzat tekintetében a teljesítésigazolást, az érvényesítést és az utalványozást, 
végzi az  előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a  támogatási szerződés előkészítésében, 
a támogatás felhasználásának a támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.”

3. §  Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzat felhasználására a 14. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni.”

4. §  Az R. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok
(17-20-32-3, ÁHT: 341573)
22/A. § (1) Az előirányzat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos díjszedési rendszer (a továbbiakban: UD 
rendszer) működtetésével összefüggésben
a) a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés támogatási feladatok ellátásához szükséges eszközök és 
létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, valamint az  útdíjszedési, egyetemes 
útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek 
(különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek) ellátásával,
b) a megtett úttal arányos díjszedési kötelezettséggel összefüggő közúti jelzések és egyéb forgalomtechnikai 
elemek előállításával és kihelyezésével,
c) az UD rendszer elindítása másodlagos hatásainak vizsgálatát célzó közúthálózati forgalmi és környezeti 
monitoringgal,
d) a megtett úttal arányos díjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzés támogatási feladatok műszaki és 
pénzügyi auditjával,
e) az UD rendszerhez szükséges díjpolitikai szakértői feladatokkal,
f ) az egyeztető szervi feladatok ellátásával,
g) az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével, valamint
h) a KKK UD rendszerrel kapcsolatos többletfeladataival
kapcsolatban felmerülő kiadásokra.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a  KKK az  Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel 
szolgáltatási szerződést köt.
(3) Az  (1)  bekezdés b–c)  pontjában meghatározott feladatok ellátására a  KKK az  országos közutak kezelőivel 
vállalkozási vagy megbízási szerződést köt.
(4) Az (1) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott feladatok ellátására a KKK vállalkozási vagy megbízási szerződést 
köt.
(5) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a miniszter és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
előirányzat átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.
(6) Az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatok elvégzésére a  miniszter és a  KKK előirányzat 
átcsoportosításra vonatkozó megállapodást köt.
(7) Az  előirányzat kezelő szerve a  KKK. Az  előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a  KKK 
rendelkezési joggal bír. Az  előirányzatnak a  (1)  bekezdés g) és h)  pontjában meghatározott feladatokra történő 
felhasználását kivéve a  KKK végzi a  kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat, a  szakmai teljesítésigazolást, 
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az érvényesítést és az utalványozást, valamint az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat és részt vesz 
a forrás felhasználásának az ellenőrzésében.”

5. § (1) Az R. 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  előirányzat fedezetül szolgál a  KTI Nonprofit Kft. által ellátott, a  közúti közlekedés biztonságát és 
környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 
58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló 
kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására.”

 (2) Az R. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előirányzaton rendelkezésre álló támogatás terhére a  miniszter a  közlekedésbiztonsági forgalomtechnikai 
beavatkozások és e-Call témájú „HeERO” projekt tárgyú feladatok ellátásra a  KKK-val előirányzat átcsoportosításra 
vonatkozó megállapodást, a  közlekedési szakképzési feladatok ellátására a  KTI Nonprofit Kft.-vel, mint 
kedvezményezettel támogatási szerződést köt. A  támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő 
támogatás formájában, a kedvezményezett részére történő közvetlen kifizetéssel kerül sor.”

 (3) Az R. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  előirányzat felhasználható vállalkozási, megbízási, vagy támogatási szerződés, valamint megrendelő lap 
kitöltése útján.”

6. §  Az R. 35. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A területfejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TFC) terhére a miniszter forrást biztosíthat]
„e) egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatok ellátáshoz.”

7. § (1) Az R. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzat célja
a) a  törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont PPP konstrukciójának megszüntetéséhez, a  beruházás 
befejezéséhez és az  elkészült létesítmény Törökbálint Város Önkormányzata részére a  közcélú hasznosítás 
érdekében történő átadásához, továbbá a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött tornaterem 
és tanuszoda PPP projektek magánbefektetőivel szemben fennálló, a PPP projekthez kapcsolódó lejárt pénzintézeti 
követelések megvásárlásához, vagy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében az egyes tornaterem és 
tanuszoda létesítményekhez kapcsolódóan létrejött PPP szerződések megszüntetéséhez, befejezetlen beruházás 
esetén a beruházás befejezéséhez és ennek során a létesítmények állami tulajdonba vételéhez;
b) – támogatás nyújtásával – a törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz szorosan kapcsolódó 
járulékos infrastrukturális beruházások Törökbálint Város Önkormányzata által történő megvalósításához;
c) a  Kormány határozatában megjelölt egyes oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetéséhez és 
a be nem fejezett létesítmények befejezéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása.”

 (2) Az R. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  előirányzat felhasználható az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti PPP szerződések megszüntetése vagy 
a  megszüntetés előkészítése érdekében a  PPP konstrukcióban résztvevő helyi önkormányzatok részére a  PPP 
projektekből eredő, magánbefektető felé fennálló tartozásai kiegyenlítéséhez, befejezetlen beruházás esetén 
a  beruházás befejezéséhez, illetve az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beruházások megvalósításához kapcsolódó 
támogatás nyújtására. Az  ilyen támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő támogatás útján 
a  kedvezményezett vagy a  kedvezményezett által a  támogatási szerződésben megjelölt engedményes fizetési 
számlájára történő elő- vagy utófinanszírozás formájában, közvetlen kifizetéssel kerül sor. A  támogatásból előleg 
folyósítható.”

 (3) Az R. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  PPP projektek megszüntetésének előkészítése érdekében nyújtott támogatás esetében a  helyi 
önkormányzattal kötendő támogatási szerződésben rendelkezni kell – az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
beruházásokra kötött támogatási szerződés kivételével – a  PPP projektek megszüntetésének tervezett 
véghatáridejéről.”
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8. § (1) Az R. 71. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés alapján a támogatás az alábbi tevékenységeket finanszírozhatja:)
„b) a  Kohéziós Alap, a  Környezet és Energia Operatív Program és a  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív 
Program (a továbbiakban: KIOP) támogatási konstrukciók közreműködő szervezeti és a  KIOP Irányító Hatóság 
tevékenysége (delegált feladatok) kapcsán felmerült olyan költségeket, amelyek a  támogatási, illetve az  SLA 
keretében nem kerülhetnek elszámolásra;”

 (2) Az R. 71. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés alapján a támogatás az alábbi tevékenységeket finanszírozhatja:)
„f ) a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv által ellátott közhasznú feladatokat.”

9. §  Az R. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § A
a) 22.  § (1)  bekezdése és az  53.  § (2)  bekezdés a)–i)  pontjai a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 
2006.12.28., 5–10. o.),
b) 48.  § (2)  bekezdése az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.),
c) 20.  § és a  48.  § (2)  bekezdése az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének 
az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU 
bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

10. §  Az R.
a) 14. § (2) bekezdésében a „megállapodás” szövegrész helyébe a „támogatási szerződés” szöveg,
b) 21.  §-ában az „előirányzat-átadásról szóló” szövegrész helyébe az „előirányzat átcsoportosításra vonatkozó” 

szöveg,
c) 35. § (1) bekezdés d) pontjában a „finanszírozásához.” szövegrész helyébe a „finanszírozásához,” szöveg,
d) 35. § (2) bekezdésében az „a)–c) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c) és e) pontja” szöveg,
e) 35. § (4) bekezdésében az „a) és b) pontjai, valamint a c) pont ca) alpontja” szövegrész helyébe az „a), b) és 

e) pontja, valamint c) pont ca) alpontja” szöveg,
f ) 45. § (2) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében az „előirányzat-átadási” szövegrész helyébe az „előirányzat 

átcsoportosításra vonatkozó” szöveg,
g) 46.  § (2)  bekezdésében az „az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (a továbbiakban: 

NT  Nkft.)” szövegrész helyébe az  „az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(a továbbiakban: NT Nkft.), a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti az R.
a) 16. § (3) bekezdése, és
b) 35. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja.

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

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 63/2013. (VII. 25.) VM rendelete
a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

A szakmaközi szervezetekről és az  agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012.  évi CXXVIII.  törvény 23.  § a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) gazdasági év: a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet  
(az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 3. cikkében az egyes 
ágazatokra meghatározott időintervallum, azon ágazatok esetében, ahol erről a  tanácsi rendelet nem 
rendelkezik, naptári év, a tej és tejtermékek ágazatban április 1-től március 31-ig terjedő kvótaév;

b) jelentős arány: a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott módon megállapított mértékek szerint a  szakmaközi 
szervezetként történő elismerést kérő szervezet, illetve az  elismert szakmaközi szervezet által az  adott 
ágazatra jellemző termék alapanyag-előállításának, valamint feldolgozása, és kereskedelme közül legalább 
egynek olyan arányú képviselete, amely az ágazati döntések előkészítése során alkalmassá teszi a szervezetet 
a teljes ágazat képviseletére;

c) reprezentativitás: a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: szakmaközi törvény) 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti részesedési arány;

d) termelés: elsődleges termék előállítása;
e) tevékenységi csoport: a termelők, a feldolgozók, és a kereskedők csoportja a szakmaközi szervezeten belül.

 (2) A jelentős arány mértéke
a) a  termelés tekintetében az  ágazatba tartozó termékek Magyarországon megtermelt mennyiségének  

60 százalékát előállító, vagy a termelési terület legalább 60 százalékát művelő termelők képviselete,
b) a  feldolgozás tekintetében a  Magyarországon megtermelt és feldolgozásra átvett, az  ágazatba tartozó 

termékek mennyiségének 50 százalékát meghaladó képviselete,
c) a  kereskedelem tekintetében a  Magyarországon – a  termelőtől közvetlenül a  fogyasztó részére történő 

értékesítés kivételével – forgalomba kerülő, az  ágazatba tartozó termékek mennyiségének 50 százalékát 
meghaladó képviselete.

 (3) A jelentős arány és a reprezentativitás számításakor az egyes ágazatokban az egyes tagok legutolsó lezárt gazdasági 
évre vonatkozó teljesítményét az  alábbi mértékegységek szerint kell figyelembe venni úgy, hogy az  egyes 
mennyiségek csak egy alkalommal vehetők figyelembe az adott tevékenységi csoport működési körében:
a) termelés tekintetében a tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdésében felsoroltak közül az a)–h), valamint az l) és 

n) pontokban meghatározott ágazatokban a bevetett, illetve beültetett terület nagyságát hektárban, az m), 
o) és q)–t)  pontokban meghatározott ágazatokban darabszámot, a  p)  pontban meghatározott ágazatban 
a  saját és üzemi felhasználással csökkentett, megtermelt mennyiséget kilogrammban, az  i) és j)  pontban 
meghatározott ágazatban a megtermelt mennyiséget tonnában;

b) feldolgozás tekintetében a  tanácsi rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében felsoroltak közül a)–j), valamint 
az  l) pontokban meghatározott ágazatokban a feldolgozásra beszállított alapanyag mennyiségét tonnában, 
az m) pontban meghatározott ágazatban a feldolgozásra beszállított alapanyag darabszámot, az o) és a q)–r) 
és t) pontokban meghatározott ágazatokban a vágási darabszámot, a p) pontban meghatározott ágazatban 
a feldolgozásra beszállított alapanyag mennyiségét kilogrammban az s) pontban meghatározott ágazatban 
csomagolt darabszámot;

c) kereskedelem tekintetében a forgalmazott áru általános forgalmi adót nem tartalmazó értékét forintban.
 (4) A  tanácsi rendelet 1.  cikk (1)  bekezdése u)  pontjában meghatározott ágazatokban a  nyers és feldolgozott termék 

természetes mennyiségi egységét kell figyelembe venni.
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Eljárási szabályok

2. § (1) Szakmaközi szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a  továbbiakban: elismerési kérelem) nyújthat be 
az  a  szervezet, amely megfelel a  szakmaközi törvényben és a  tanácsi rendelet 123–126e.  cikkében foglalt rá 
vonatkozó feltételeknek.

 (2) Az elismerési kérelmet a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani egy eredeti 
példányban papír alapon, valamint a minisztérium rendszerével kompatibilis elektronikus adathordozón.

 (3) Az  elismerési kérelemben a  tanácsi rendeletre való hivatkozással meg kell jelölni, hogy mely ágazatot kívánja 
a  kérelmező szakmaközi szervezetként képviselni, valamint, hogy a  tanácsi rendelet 123.  cikk meghatározott 
tevékenységek közül melyet, vagy melyeket folytat.

 (4) Az  elismerési kérelemben be kell mutatni azokat a  tényeket, amelyek alátámasztják, hogy a  szervezet 
az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti, alkalmas az  elismerés megszerzésére, a  szakmaközi célok 
megvalósítására, valamint az ágazat képviselete tekintetében jelentős arányt vagy reprezentativitást ér el.

 (5) Az  elismerési kérelemnek tartalmaznia kell a  kérelmező szervezet tagsága tevékenységének bemutatását és 
az  elismerési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évre vonatkozó gazdasági teljesítményének 
tevékenységi csoportra lebontott mutatóit.

3. § (1) Az elismerési kérelemhez csatolni kell
a) az  elismerési feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, különös tekintettel a  jelentős arány, 

illetve a reprezentativitás fennállását igazoló adatokat,
b) a bíróság által hitelesített létesítő okiratot vagy a bíróság által hitelesített változásokkal egységes szerkezetbe 

foglalt létesítő okiratot vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,
c) a  szervezet tagnévsorát, a  tagok azonosító adatait (neve, címe vagy székhelyének címe, szervezeten belüli 

azonosítója) az elismerési kérelem benyújtási időpontjának megfelelő állapot szerint,
d) annak bemutatását, hogy a szervezet arányos döntéshozatali rendszert működtet,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és elektronikus úton benyújtott kérelem – mellékleteivel 

együtt – egymással teljes mértékben megegyezőek és a valóságnak megfelelnek,
f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát a jogszabályok által előírt ellenőrzéseknek.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tagnévsorban a tagokat tevékenységi csoportok szerint kell rendezni. Azt a tagot, 
amely többirányú tevékenységet végez, valamennyi érintett tevékenységi csoportban fel kell tüntetni. A tagnévsor 
benyújtható kizárólag elektronikus formában is.

 (3) Ha a szakmaközi szervezetben a tagsági viszony más szervezetben betöltött tagsági viszony révén jön létre, a tagok 
alatt a szakmaközi törvény alkalmazásában azokat is érteni kell, akiket a tagsági jogosultság közvetve illet.

 (4) Az  elismerési kérelem elbírálásához felhívásra az  elismerési feltételek fennállásának megállapításához szükséges 
tények bizonyítása érdekében egyéb iratokat is be lehet nyújtani.

Elismerés és az elismerés visszavonása

4. § (1) Az  elismerési kérelemről a  vidékfejlesztési miniszter (a  továbbiakban: miniszter) – szükség szerint az  általa 
létrehozott szakértői bizottság javaslatának figyelembevételével – a  szakmaközi törvény 3.  § a)  pontjában 
meghatározott határidőn belül dönt.

 (2) A  miniszter az  elismerésére vonatkozó jóváhagyó döntéséről értesíti az  Európai Bizottságot, az  elismerésről szóló 
jóváhagyó döntést közzéteszi a Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján (a továbbiakban: honlap).

 (3) A  szakmaközi törvény 4.  § (4)  bekezdésében felsorolt feltételek fennállása esetén a  miniszter dönt az  elismerés 
visszavonásáról, és gondoskodik a  döntés Hivatalos Értesítőben és honlapon történő közzétételéről, valamint 
az Európai Bizottság értesítéséről.

Tájékoztatási kötelezettség

5. § (1) Az  elismert szakmaközi szervezet a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott okiratokban bekövetkezett 
változások tényéről és tartalmáról, azok bekövetkezésétől számított harminc napon belül köteles értesíteni 
a minisztériumot.
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 (2) Az  elismert szakmaközi szervezet legkésőbb minden gazdasági év kezdetét megelőző harminc nappal benyújtja 
a  minisztérium részére a  következő gazdasági évre vonatkozó munkaprogramját, valamint minden gazdasági 
év végét követő harminc napon belül beszámolót küld a  minisztérium részére az  elismerés hatálya alá tartozó 
tevékenységének előző gazdasági évi végrehajtásáról és az  elismerési feltételeknek történő megfelelést igazoló 
adatokról.

 (3) Az  elismert szakmaközi szervezet a  szakmaközi törvény 20.  §-ában meghatározott feldolgozott adatbázist 
minden év március 31-ig elektronikusan megküldi a minisztérium részére. A szakmaközi szervezet az adatbázisból 
a miniszter felhívására év közben is köteles adatokat szolgáltatni.

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott dokumentumokat a  minisztériumhoz egy eredeti példányban papír 
alapon, valamint a minisztérium rendszerével kompatibilis elektronikus adathordozón kell benyújtani.

 (5) Amennyiben az elismert szakmaközi szervezet nem tesz eleget az (1)–(3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási 
kötelezettségének, a  miniszter határidő tűzésével felszólítja a  kötelezettség teljesítésére. Ennek eredménytelen 
elteltét követően a  miniszter a  szakmaközi szervezet elismerését felfüggeszti. A  felfüggesztés hatálya 
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig tart.

 (6) A  felfüggesztés hatálya alatt az  elismert szakmaközi szervezet a  szakmaközi törvény 8–10.  §-ában és 13.  § 
(2) bekezdésében meghatározott jogaival kapcsolatban új intézkedést nem kezdeményezhet.

 (7) Az  elismert szakmaközi szervezet a  felfüggesztés hatálya alatt a  szakmaközi törvény 7.  §-ában meghatározott 
jogaival kapcsolatban új piacszervezési intézkedést nem kezdeményezhet és a  már megszerzett, szakmaközi 
szervezetként történő elismeréshez kapcsolódó jogosítványokat nem gyakorolhatja.

 (8) A  felfüggesztés időtartamát figyelmen kívül kell hagyni a  tanácsi rendelet 1251.  cikk (3)  bekezdés b)  pontja és 
a szakmaközi törvény 9. § (3) bekezdése szerinti időtartam számításakor.

Ellenőrzés

6. §  A miniszter a  szakmaközi törvény 4.  § (3)  bekezdésében meghatározott ellenőrzés során az  egyes ágazatok 
sajátosságainak megfelelően, az elismert szakmaközi szervezet által szolgáltatott adatok és dokumentumok alapján 
– szükség esetén helyszíni szemle tartásával –
a) az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági évre nézve vizsgálja az elismerési feltételek meglétét, valamint
b) szükség esetén meghatározza az  elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására nyitva álló 

határidőt.

Záró rendelkezés

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §  Ez a  rendelet a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének 
létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”) 123–126e. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 64/2013. (VII. 25.) VM rendelete
a Jász-Nagykun-Szolnok- és Zala Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi 
területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 
149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3b) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és f ) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § E  rendelet 1.  mellékletének a  Jász-Nagykun-Szolnok- és Zala Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak 
járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a  járási földhivatalok illetékességi 
területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 64/ 2013. (VII. 25.) VM rendelettel 
(a  továbbiakban: Mr4. rendelet) megállapított 11.  pont 11.2., 11.3., 11.5–11.7.  alpontját a  2013. július 26-án 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § E  rendelet 1.  mellékletének az  Mr4. rendelettel megállapított 20.  pont 20.1., 20.2., 20.5. és 20.6.  alpontját 
a 2013. augusztus 15-én folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. július 26-án lép hatályba.
 (2) A 3. §, valamint az 1. melléklet 3. és 4. pontja 2013. augusztus 15-én lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2013. (VII. 25.) VM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 11. pont 11.2. és 11.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmárton)
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szolnok)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
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Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas”

 2. Az R. 1. melléklet 11. pont 11.5–11.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszafüred)
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Törökszentmiklós)
Abádszalók
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyő
Tomajmonostora
Törökszentmiklós
11.7. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Karcag)
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras”

 3. Az R. 1. melléklet 20. pont 20.1. és 20.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Keszthely)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	127.	szám	 64905

Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
20.2. Lenti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
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Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke”

 4. Az R. 1. melléklet 20. pont 20.5. és 20.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaegerszeg)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
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Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaszentgrót)
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
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Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég”

Helyreigazítás
A Magyar Közlöny 2013. július 23-án megjelent 125. számában közzétett 3/2013. BJE jogegységi határozattal 
kapcsolatosan a Kúria elnöke az alábbi helyreigazítás közzétételét kérte: 
1. A Magyar Közlöny 2013. évi 125. számának 64761. oldalán az I. számmal jelölt pont első bekezdése helyesen a 
következő:
„I. Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől 
Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz. 
Ekként tehát az emberi élet kiemelt – alkotmányos, s erre épülően büntetőjogi védelmet élvező – érték.”
2. A Magyar Közlöny 2013. évi 125. számának 64769. oldalán található 4. pont a) alpontja helyesen a következő:
„a) Az öngyilkosságra rábírás fogalmilag az öngyilkosság elkövetésére „felbujtás” [azért sui generis alakzat, mert
az öngyilkosság nem büntetendő].
Ezért a rábíró magatartás megállapításához a felbujtás ismérvei az irányadók.” 

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://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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